
Què és el  
Talleritza’t? 

És un catàleg d’activitats socioeducatives que incorpora l’educació en valors 
i promou la participació activa a través de tallers, contes i espectacles per a 
tota la ciutadania, especialment els infants i joves.

Amb el Talleritza’t volem contribuir a crear una societat més respectuosa amb 
la diversitat cultural, d’origen, de generacions i de gènere, crítica amb les 
desigualtats i afavoridora del desenvolupament sostenible, la coresponsabilitat 
i l’ajut mutu. Tot amb una metodologia que combina la reflexió i la pràctica.
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Tallers participatius d’educació en 
valors per la transformació social

La Fundació Akwaba és una 
organització no governamental sense 
afany de lucre. Va néixer l’any 1992 a 
la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat 
per lluitar per un món més just.

La nostra missió és “promoure la 
participació i la coresponsabilitat 
per generar una societat més justa 
mitjançant la formació i l’atenció a les 
persones més vulnerables”.

Els nostres valors són “solidaritat, 
diversitat, equitat de gènere, 
coresponsabilitat i pensament crític”.

Com contactar
Carrer Llobregat 145, baixos
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 934 407 696 
educatiu@fundacioakwaba.cat
www.fundacioakwaba.cat
www.facebook.com/FundacioAkwaba

Per a més informació vegeu: 
http://talleritzat.wordpress.com
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DRETS HUMANS, CIUTADANIA I  
GOVERNANÇA

Donar a conèixer els drets humans, els seus 
instruments i mecanismes de defensa per 
fomentar una ciutadania crítica i activa.

Drets humans i desigualtats locals  
i mundials

L’oca feliç 

SOSTENIBILITAT  
ECONÒMICA I SOCIAL 

Fomentar el coneixement crític de les  
relacions econòmiques globals. Es tracten 
temàtiques com la: globalització, desigual-
tats, sobirania alimentària, decreixement, 
comerç just i consum responsable.

Allò que l’etiqueta no diu 

Ritmes reciclats

Escape System

Treball per projectes o servei comunitari adreçat al cicle superior de primària i a secundària 
per reflexionar i transformar l’entorn a través de la investigació acció participació (IAP), l’art i 
l’aprenentatge servei (ApS).

#desfemlesdesigualtats
Eix temàtic: drets humans, ciutadania i governança. 
Descoberta de les desigualtats a través de la fotografia i la participació. ApS amb una entitat de 
l’entorn per transformar una desigualtat.  
Experiències pilot: https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/

Ni uniformes ni etiquetes   
Eixos temàtics: gènere i interculturalitat. 
Investigació sobre les identitats múltiples i les relacions desiguals. La sensibilització a la ciutadania a 
través d’una acció al carrer amb artistes locals. 
Experiències pilot: http://niuniformesnietiquetes.esy.es/

Com vivim? Convivint 
Eixos temàtics: cultura de pau i sostenibilitat econòmica i social.
Investigació de la relació entre pau i sostenibilitat des de l’educació emocional, la participació 
i els drets humans. Identificació i divulgació d’estratègies compartides per afavorir l’ètica de la 
cura i l’economia social i solidària. 
Experiències pilot: https://comvivim.wordpress.com/

MÉS INFORMACIÓ 
 
Els tallers poden ser:

• Puntuals, per incloure’s en matèries, celebrar 
jornades culturals o els dies mundials.

• Continuats, per afavorir el treball per projectes i 
el servei comunitari.

Públic sol·licitant, centres educatius o culturals, 
biblioteques, casals, centres oberts, fires i més.

Durada, tallers puntuals d’una o dues hores; tallers 
continus que s’adaptaran a les necessitats del públic.

Cost, de 100 a 150 € depenent de la durada, el 
desplaçament i la sol·licitud de més d’un taller. El cost 
dels tallers continus i l’espectacle s’adaptarà a cada 
necessitat.

Talleritza’t
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TALLERS CONTINUATS

Vols combatre les injustícies?
Passa a l’acció amb el Talleritza’t
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ETAPES 
EDUCATIVES

Infantil 

Primària

Secundària

FORMAT
Joc de rol inspirat  
en escape rooms. 
Contacontes.
Expressió plàstica.
Expressió musical,  
corporal o teatral.
Fires.
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CULTURA DE PAU

Fomentar actituds pacífiques i compromeses 
amb un mateix, l’entorn i la societat.  
Es tracten temàtiques: vulneracions de drets, 
conflictes interpersonals i interculturals i 
bèl·lics, desplaçaments, etc.

El viatge d’en Konan

El diari de la Naaku

Conviure 

La batalla final

Todos tenemos la sangre roja

Capoeira, una eina per a la transformació 
de conflictes
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GÈNERE  
 
Promoure una ciutadania que potenciï 
l’equitat i treballi per l’eliminació de la  
discriminació per qüestió de gèneres,  
sexe i opció afectivosexual.

Ni uniformes ni etiquetes

Espectacle Ni uniformes ni etiquetes 
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ALTRES SERVEIS   
 
Assessorament pedagògic i 
formació a tècniques,  
educadores i professorat en 
ApS, Servei Comunitari, educació 
per a la justícia global.

INTERCULTURALITAT 
 
Conèixer, valoritzar la diversitat de cultures i 
afavorir actituds inclusives per a una cohesió 
social.

Els colors de les cultures

Màscares africanes

Danses africanes

Espectacle mandginka,  
la ruta dels esclaus 

Jocs de taula africans
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