
 

 

 
 

 
 
 

PANGEA. TRANSFORMANT EL MÓN. 
 

Pangea és un programa que promou experiències educatives d’Aprenentatge Servei en 
els àmbits de l’educació per a la Justícia Global, que es divideixen en sis eixos 
temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat 
econòmica i social; medi ambient i, finalment, interculturalitat.  
 
 

 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
ESO 

 
DURADA 

 
Un curs escolar 

 
La proposta ‘Transformant el món’, que es relaciona en aquest document, s'emmarca 
principalment en l’eix de medi ambient (encara que algunes temàtiques derivades de la 
proposta puguin relacionar-se amb altres eixos), intenta fer-nos reflexionar sobre com avui en 
dia, l’actual paradigma de la superproducció d’aliments és incapaç de resoldre els problemes 
de fam de milions de persones d’arreu del món. La promoció de la sobirania alimentària 
busca tornar als productors locals l’accés a la terra i, conseqüentment, millorar l’alimentació 
dels qui l’havien perduda, per mitjà de processos que tinguin cura del medi ambient. 
 
El projecte té tres etapes principals: recerca i aprenentatges, realització d’un servei i celebració 
i difusió del projecte. 
 
Als centres participants s’ofereixen els continguts d’aprenentatge, a través d’una plataforma 
online, perquè l’alumnat executi de forma autònoma la fase de recerca.  

  
CONTEXT 
 
SED i Bosco Global (fins ara VOLS – Voluntariat Solidari) són dues entitats que sorgeixen a la 
dècada dels anys ‘90 amb el compromís amb els infants vulnerables. Des d’aleshores, amb 
dues entitats hi ha tingut una  implicació a fons en accions transformadores per a la construcció 
d’un món millor des de l’acció col·lectiva i el canvi individual a partir de tres eixos de treball 
fonamental: la cooperació per al desenvolupament sostenible, l’educació per a la Justícia 
Global i la promoció del voluntariat. 
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En els darrers anys SED i Bosco Global han treballat conjuntament en el desenvolupament de 
propostes d’APS amb diverses entitats educatives (tant a nivell formal com no formal). La 
majoria d’aquestes propostes han tingut al projecte Pangea com a marc de referència.  
 
En les últimes dècades, l’educació ha viscut un gir i un canvi de mirada força significativa. 
L’educació ja no es pot entendre únicament com a transmissió de continguts, sinó que 
l’educació s’ha d’entendre com a creació de condicions d’aprenentatge per a tota la vida i la 
formació de persones autònomes, crítiques, compromeses i solidàries capaces de donar 
resposta als reptes d’una societat cada vegada més complexa, dinàmica i plural i per tal de 
superar, les desigualtats i injustícies persistents. El programa Pangea, proposa als centres 
analitzar i aprofundir en un dels eixos de Justícia Global, per tal que l’alumnat realitzi un servei 
de sensibilització i incidència de la problemàtica seleccionada, sigui al centre i/o al seu entorn. 
 
Aquest programa vol aportar noves propostes per a realitzar projectes d’APSC que l’article 16 
del Decret 187/2015, del 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària 
Obligatòria regula. 

 
OBJECTIUS 
 
- Apoderar el professorat de diferents centres educatius de manera que estiguin capacitats 

per poder incloure una proposta específica d’APS en clau de Justícia Global a l’aula, a la 

vegada que obtenen recursos i elements per generar els seus propis projectes d’APS en el 

futur. 

- Conèixer i analitzar de manera crítica la realitat local i global, amb la finalitat de promoure 

entre la joventut una consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i 

conflictes al voltant de la producció d’aliments i la sobirania alimentaria.  

- Contribuir al canvi d’actituds i pràctiques que puguin fer possible una ciutadania que, des de 

la veu dels joves, sigui més responsable, respectuosa i compromesa amb la nostra manera 

de consumir aliments. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centre públics i concertats d’Educació Secundària Obligatòria 

 
DURADA 
 
Al llarg del curs escolar. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
L’execució del projecte ‘Pangea. Transformant el mòn’ segueix un itinerari puntual, enmarcat 
sota la metodologia de l’APS:  Passos previs / Recerca / Servei/ Difusió 
 

Passos previs 
Els passos previs són una sèrie d'accions recomanades a realitzar amb la intencionalitat de 
presentar el projecte a l’alumnat participant però, sobretot, per generar motivació. Cal tenir-hi 
en compte que el que es vol en aquesta etapa del projecte es generar indignació 
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(transformadora) sobre l’actual paradigma de la superproducció d’aliments, i com aquest és 
incapaç de resoldre els problemes de fam de milions de persones. 
 

- Presentació de la temàtica: es tracta que l’alumnat reflexioni sobre la manera en que 
ens alimentem. Sabies que 795 milions de persones al món no tenen prou aliments per 
portar una vida saludable i activa? 50.000 d’aquestes persones són infants que viuen a 
Catalunya i no tenen garantit ni almenys un àpat al dia. 

- Formació dels grups: depenen de la quantitat d’alumnes es poden fer equips petits, que 
abordin la temàtica des de una visió diferent. Cada equip inclou diversos rols, tenint en 
compte les afinitats i competències de cada alumne. 

 

Recerca 

Per poder dur a terme el servei que es proposa a través de Pangea, és necessari que els 
participants tinguin un coneixement teòric previ de la problemàtica. La metodologia proposada 
és un camí constant entre l’emoció, el pensament i l’acció, de forma que els aprenentatges 
siguin significatius. 

L’alumnat tindrà al seu abast una sèrie de recursos, que són sempre a la xarxa. Aquests 
continguts, que han de servir per aportar coneixements a l’alumnat, estan estructurats en 4 
mòduls diferents. Al finalitzar cada mòdul, hi hauria una proposta avaluativa que faciliti 
l’acompanyament del professorat.  

Per desenvolupar i realitzar la recerca dels continguts proposats en cadascun dels mòduls 
s'han disposat una sèrie de passos-recomanacions que representen la manera com els 
participants poden accedir als aprenentatges inclosos a cadascun dels mòduls. 
 
Aquests mòduls de continguts estan estructurats de la següent manera: 

 
Context Plantejament Problema Solució 

Aquest mòdul treballa 
informació concreta 

que serveix de 
fonament a la 

temàtica (V.gr: Què 
vol dir sobirania 

alimentària?; Quins 
son els 6 pilars de la 

sobirania 
alimentària? 

Es tracta de trobar 
informació concreta i 

bàsica sobre la 
situació que es 

pretén abordar: El 
dret a l’alimentació. 
Els aliments són per 

a les persones 

Proporciona 
informació concreta 

sobre la problemàtica 
que es pretén tractar i 
per a la qual s'oferirà 

posteriorment un 
servei: El 

malbaratament i la 
mala distribució 
dels aliments. 

Dona exemples per 
promoure solucions 

(Consum 
responsable) que 

haurien de motivar a 
l’alumnat a escollir 

quines accions dur a 
terme per respondre 

a la problemàtica. 

 

Per a cadascun dels mòduls es recomana seguir els següents passos: 

 
Pregunta't Cada mòdul hauria de començar amb una pregunta concreta que orienti la 

recerca a realitzar pels participants. 

Coneix Cadascun dels mòduls ofereix una sèrie de recursos. 

Respon En finalitzar, els participants hauran d'accedir a un formulari en línia en el qual 
podran donar resposta a la pregunta inicial. 
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El servei 
 

Una vegada realitzats tots els mòduls suggerits és el moment de passar a 
l'execució del servei. El projecte Pangea ofereix una sèrie de passos que el 
professorat i l’alumnat han d'avaluar si són convenients o si es poden realitzar. 
 

Servei 

La proposta de servei que integra Pangea es concreta a través de tres opcions diferents: 

 
Opció 1 Opció 2 Opció 3 

 

 

 

 

 

 

Servei al propi centre Servei al barri Servei integral 

Abans de realitzar cada proposta de servei és necessari considerar els passos següents: 

Analitza 
Cada mòdul comença amb una pregunta concreta que orientarà la recerca a 
realitzar pels participants. Aquesta pregunta suggereix fer una anàlisi de la 
realitat en què es viu. 

Tria 
És necessari que els participants decideixin quin tipus de servei desitgen dur a 
terme. El facilitador pot orientar els participants d'acord amb les directrius 
marcades pel seu propi centre. 

Executa 
Els participants duen a terme el servei. 

Proposa 
Si, d'acord amb l'anàlisi realitzada en el pas 1, els participants descobreixen 
formes diferents de dur a terme el servei, és possible proposar noves opcions. 

Seria ideal que l’alumnat decidís i dissenyés el servei que vol dur a terme d’acord amb la 

recerca pròpia del projecte. Però en cas que no es trobin opcions per al desenvolupament dels 

serveis, les entitats SED i Bosco Global, us proposem:  

- Mapeig de botigues de consum responsable al barri. 
- Calcular la petjada ecològica de l’escola o de les entitats SED i Bosco Global 

- Organitzar una paradeta solidària amb productes d’artesania en alguna jornada escolar.  

 

Difusió 

La difusió té com a objectiu que l’alumnat pugui donar a conèixer al públic els continguts 
apresos i el servei realitzat de manera que serveixi com a exercici de sensibilització dins de 
l'entorn on es viu. La proposta de difusió que integra Pangea es concreta a través de tres 
opcions diferents: 

 Difusió al propi centre educatiu 

 Difusió al barri (treball amb altres entitats) 

 Difusió mitjançant els canals de SED i Bosco Global. 

 

Suports/recursos del programa: 
 

● Formació/acompanyament previ al professorat. 
● Els continguts online perquè l’alumnat executi de forma autònoma la fase de recerca. 
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● Oferta de serveis. 
● Recursos per a l’avaluació introspectiva. 
● Opcions de difusió a través dels mecanismes de comunicació de SED i Bosco Global 
● Assessorament directe als centres participants. 

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
El projecte inclou un procés formatiu específic amb col·laboració del CRP de Les Corts. 
La formació inclou tres sessions teòriques: 

- El nou paradigma de la Justícia Global 
- La metodologia d’APS  
- El projecte Pangea 

I dues sessions d’acompanyament en l’execució dels projectes d’APS en els centres educatius.   
El calendari de sessions es determinarà a l’inici del curs 2021-2022. 
 

QUÈ S’ESPERA 
 
S’espera que el programa hagi contribuït a: 
 
• La incorporació de l’Educació per la Justícia Global amb la proposta educativa d’APS dins 

de l’aula i el centre educatiu.  
 
• Reforçar els itineraris necessaris per executar un projecte d’APS mitjançant eines concretes 

per totes les etapes: Recerca, Servei, Reflexió, Avaluació. 
 
 

CONTACTE 
 
Bosco Global. Mireia Páez (mireia.paez@boscoglobal.org) 
SED. Diego Aguilar (sedcatalunyasecre@sed-ongd.org)  
 
Martí Boneta 
CRP Les Corts- Valors i Ciutadania 
a8901109@xtec.cat 
 
 
 
 
 
 
 


