Joves constructors de Pau

Centre: Ins Miquel Tarradell

Entitat: Llatins per Catalunya
Fundació Arrels

Nivell acadèmic/curs: 3r d'ESO A

Districte: Ciutat Vella

Objectius del projecte:


Promoure el voluntariat, la personalització, el respecte, l’acompanyament, la
dignitat i l’autonomia personal.

Servei que ofereix l'alumnat:


Els alumnes realitzaran un material audiovisual, on quedi reflectit l’origen,
l’evolució i la tasca d’ARRELS i serveixi per fer les formacions escolars que duu
a terme l’entitat

Aprenentatge que s'espera obtenir:






L’alumnat aprendrà a conèixer i identificar els diferents tipus de violència
existents.
Prendre consciència de l’existència d’un important col·lectiu de gent marginada
( els sense-sostre)
Posar-se d’acord i repartir-se els paper per dur a terme la realització d’un
projecte Final.
La representació d’una obra de teatre sobre els orígens de l’entitat ARRELS.
Avaluació per part de l'alumnat, el professorat, els assessors i realitzadors del
projecte.

Reflexió referent a l'experiència:


Ens ha servit per conèixer que es pot ajudar a persones en dificultats.

Centre: Ins Miquel Tarradell

Entitat: SOS Racisme

Nivell acadèmic/curs: 3r d'ESO B

Districte: Ciutat Vella

Objectius del projecte:


Contactar amb diferents col•lectius, sobretot de dones, per a donar a conèixer i
fer difusió del SAID (Servei d'Atenció i Denuncia per a les víctimes de racisme i
xenofòbia).

Servei que ofereix l'alumnat:
• Visita del personal de SOS Racisme a fer la seva presentació i sol•licitar
personalment l'encàrrec als joves

Aprenentatge que s'espera obtenir:










Els estudiants poden identificar quins tipus de violències existeixen, com
s'emmascaren i quin paper compleix la cultura de pau i la resolució de
conflictes dins de la societat. Podran analitzar la influència que tenen els
mitjans de comunicació tant en la violència com a la cultura de pau.
Aprendran a desenvolupar instruments de comunicació per a col•laborar amb la
cultura de pau i la no violència i que ells sàpiguen de l'existència d'aquest tipus
d'entitats
Localització dels joves per fer la difusió
Localització de les AMPA per fer la difusió
Localització de mares immigrants per fer la difusió
Disseny de l'enquesta que s'aplicarà als joves, a les mares i a les AMPA
Desenvolupament dels indicadors i dossier final de presentació als col•legis.

Reflexió referent a l'experiència:
És molt necessari visibilitzar les situacions de violència i conscienciar a tots els àmbits
en que es fa present.

