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PRESENTACIÓ

LA FUNDACIÓ AKWABA I LA CAMPANYA
Des del 1992, la Fundació Akwaba promou la participació i la coresponsabilitat per generar una societat més justa mitjançant la formació. Tots els projectes,
siguin d’acollida de persones nouvingudes, d’educació per a la justícia global,
de cooperació, inclouen aquest aspecte. Fem Eco: connectem el gènere i
el medi ambient a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la
justícia global de la Fundació Akwaba adreçada principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans.
L’objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi; capaç
d’identificar aquestes vulneracions, integrant la perspectiva d’EGBDH – enfocament de gènere i basat en drets humans – i que generi propostes de transformació, en els seus projectes de convivència o altres de centre com per exemple
de sostenibilitat i coeducació, en l’entorn local i el mundial a través d’estratègies compartides pel foment de la cura de les persones i el medi.
El context d’emergència climàtica i social en
el que ens trobem és una clara conseqüència de
l’explotació del planeta i de les persones. Aquestes actuacions s’han sustentat sota unes idees de
dominació antropocèntrica, patriarcal, colonial i
del model de creixement econòmic, i es configuren sota una desconnexió forçada entre la cultura
i la natura que no contempla la cura a les persones ni el medi, ni les vulnerabilitats, ni les interdependències dels éssers i tampoc l'ecodependència. Aquest menyspreu a la interdependència
dels éssers i a la cura de les persones i del
medi, ens sembla clau per comprendre críticament la desconnexió entre natura i cultura i l'auge
de les problemàtiques esmentades i d'altres derivades.
Com a contrapunt a aquest context, la campanya
Fem Eco, vol fomentar les cures entre les persones
i al medi ambient sabent que aquests elements
contribuiran a assolir el dret a la no discriminació i el dret al medi ambient sa en les comunitats educatives amb qui es treballa. L'Agenda
2030 de NNUU per al desenvolupament sostenible
i els Objectius marcats (ODS) és el marc internacional del present projecte. El projecte que formulem respon principalment al 4t i 11è objectius
anomenats, respectivament, educació de qualitat
i ciutats i comunitats sostenibles.

El jovent i els infants són el públic clau perquè representen la societat del present i del futur
i si volem canviar els valors de la societat, el jovent
i els infants han de formar-se en el respecte, la
defensa i promoció dels drets humans i en valors
favorables a un desenvolupament sostenible.
L’experiència de les campanyes anteriors ens demostra que l’alumnat és receptiu i s’interessa per
aquests conceptes, sempre que es treballin mitjançant una metodologia que en propiciï la participació activa i la reflexió. Pensem que aquests valors han de ser coneguts per tots els infants i joves
independentment de la condició social i, perquè
la futura societat sigui realment democràtica, cal
potenciar l’intercanvi entre iguals.
Les estratègies de la campanya Fem Eco es centren en accions formatives i espais de reflexió. Tot
a partir de l’atenció a la participació i a les emocions com a elements clau per afavorir les cures al
medi ambient i a les persones. Aquests acompanyaments educatius es plantegen en dues fases:
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1A FASE Formació, investigació i sensibilització a
la comunitat educativa.
Comprensió de les causes estructurals de les
vulneracions al medi natural i a les persones des d’una visió de justícia global.

SEGONA FASE

COMPETÈNCIES CURRICULARS
TREBALLADES

A la primera fase, les participants reflexionen i
transformen el centre educatiu a través de l’art,
l’IAP (Investigació, Acció i Participació) i l’educació
emocional.

Es poden incloure les formacions amb l’alumnat
en matèries relacionades amb l’àmbit de medi natural, social i cultural. O bé, de manera interdisciplinària inserint els mòduls en ciències socials,
física i química, visual i plàstica, tutories, educació
física, informàtica, llengües i servei comunitari,
entre d’altres opcions.

2A FASE Mobilització social i Incidència social i
política.

A continuació s’enumeren les competències curriculars treballades a la segona fase a partir dels
mòduls formatius amb l’alumnat:

Instruments per a la sostenibilitat i la desacceleració del canvi climàtic (decreixement, sobiranies, ètica de la cura, ESS) des d’una visió de
justícia global.
A la segona fase incideixen en l’entorn local a través de l’aprenentatge i servei, l’art al carrer i fan
propostes d’incidència política local i global gràcies a mecanismes de participació com els consells
d'infants, o de barris i difusió a jornades de cooperació i educació.
A través de l’acció es vol:
a. Comprendre les causes estructurals de les vulneracions del dret a la no discriminació i el dret
al medi ambient sa en l’entorn immediat, local
i el món.
b. Promoure la formació, investigació, reflexió i
transformació d’estratègies per fomentar la
cura de les persones i del medi en el centre educatiu gràcies al treball de competències personals i interpersonals i la generació d’espais de
treball mixtos.
c. Fomentar la participació comunitària per a la
justícia ambiental amb visió de gènere des dels
centres educatius al barri, involucrant-hi famílies, professorat i alumnat i entitats governamentals o no governamentals.
d. Sensibilitzar la ciutadania local sobre la justícia
ambiental amb visió de gènere a través de l’art
en espais públics i la difusió en mitjans de comunicació locals.
e. Compartir experiències amb infants, jovent,
famílies, professorat, universitat i tècnics de
cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar aprenentatges
i procurar incidir en les polítiques educatives i
socials, sobretot en els plans de formació en el
professorat.

PRIMÀRIA
• Aprofundiment en el coneixement de les causes i conseqüències dels diferents problemes
mediambientals degut a l’impacte de l’activitat
humana a nivell local i a escala global.
• Conèixer, valorar i aplicar el conjunt de valors
naturals, social i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida dels éssers vius, de
les persones, de les societats actuals i les seves
generacions futures.
• Coneixement de diferents alternatives de consum o activitats econòmiques relacionades
amb la producció de béns i serveis.
• Conèixer el medi ambient i l’entorn natural més
proper mitjançant l’anàlisi de les problemàtiques mediambientals degudes a l’impacte de
l’activitat humana al llarg del temps, així com
respectar reivindicar els drets individuals i col·
lectius que garanteixin un entorn mediambiental adequat per al desenvolupament dels éssers
vius i les persones.
• Participació en propostes i accions de conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa
de l’entorn proper.
SECUNDÀRIA
• Anàlisi crítica de les causes i conseqüències dels
diferents problemes mediambientals degut a
l’impacte de l’activitat humana tant de l’entorn
proper com de l’entorn llunyà.
• Reflexió crítica sobre les causes i conseqüències
dels diferents problemes mediambientals degut a l’impacte de l’activitat humana tant de
l’entorn proper com de l’entorn llunyà.
• Posicionament i reflexió crítica sobre les diferents alternatives sorgides per compensar l’impacte mediambiental de la societat de consum.
• Implicació en propostes i accions de conservació i protecció del medi ambient, el territori i la
naturalesa.
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LA GUIA

PER A QUI I PER QUÈ?
Aquesta guia pedagògica es publica per tal de facilitar la rèplica de la segona
fase de la campanya Fem Eco. És un material de suport a educadores (mestres,
professorat, monitores de lleure, educadores socials i d’altres) d’infants i jovent
de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva programació.1
L’Educació per a la justícia global és un paradigma educatiu que proporciona eines per
qüestionar i transformar de manera crítica
el model social, polític i econòmic existent
(treballar sobre les causes que generen desigualtats i conflictes), un model que genera violències
estructurals que deriven en greus injustícies socials. Es parteix de la idea de ciutadania global
per assenyalar la pertinença a un sol món, i de
presa de consciència sobre l’oportunitat que tothom té en la promoció de la justícia social i l’equitat, l’acció transformadora i la generació d’alternatives.2

METODOLOGIA
Per assolir aquests objectius es proposen formacions participatives, de recerca, artístiques i socioemocionals sobre les cures al medi ambient i
a les persones. A la primera fase, els participants
reflexionen i transformen el centre educatiu a través de l’art i l’IAP (Investigació, Acció i Participació). A la segona fase incideixen en l’entorn local
a través de l’aprenentatge servei, l’art al carrer i
fan propostes d’incidència política local i global
gràcies a mecanismes de participació com els consells d'infants, o de barris i difusió a jornades de
cooperació i educació.
En aquesta guia, que conté només la segona fase
de la campanya, es treballen les propostes de mobilització i incidència política en l’entorn local, posant el focus en el dret a la no discriminació i el
dret al medi ambient sa. Les formacions (mòduls
formatius) són de 2 a 6 hores, que es poden adaptar al grup participant. Es duen a terme a l’aula
habitual, a la sala d’educació física (gimnàs o similar, al pati o a l’exterior). Les visites (mòdul 10) i
l’artivisme es realitzaran fora del centre educatiu.

1

Podreu trobar les guies pedagògiques (i altres materials
educatius) de les altres campanyes educatives de la Fundació
Akwaba: https://campanyesakwaba.wordpress.com/

CONTINGUTS
Els continguts d’aquesta guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba. S’ha comptat amb el suport per les següents formacions de:
• Mòdul 8. Dandara Flores, Elise Moreau, Uma
Zuasti; especialistes en expressió corporal a través de la dansa i la biodansa.
• Mòdul 10. Col·laboradores d’iniciatives de l’entorn proper del centre educatiu.
• Mòdul 11. Creart.
Blanca Bayas Fernández, investigadora de L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), ha elaborat el marc conceptual d’aquesta segona fase
de la campanya Fem Eco: connectem el gènere i
el medi ambient a l’escola i al món. La formació
a les educadores d’Akwaba que han implementat
la segona fase a diversos centres educatius es va
impartir per part l’ODG, Creart i Akwaba.
Les formacions a l’alumnat van adreçades especialment a infants de deu anys fins a joves de disset.
Tot i que els continguts són els mateixos, el grau
d’aprofundiment i la metodologia varia depenent
de l’edat i per això s’agrupen els mòduls en dos
blocs: l’un per a infants del tercer cicle de primària
i l’altre per a jovent de secundària. Els continguts
dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge
progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme
l’ordre proposat.
Les formacions al professorat (i a la resta de comunitat educativa, si s’escau) van adreçades,
principalment, al professorat que comparteix
aprenentatges amb el grup-classe que realitza la
campanya. Ara bé, és adient convidar tot el claustre i l’equip directiu per treballar les temàtiques i
estratègies de manera compartida per tot el centre educatiu.

2

Font: https://www.lafede.cat/es/educacio-per-a-la-justicia-global/
Per ampliar informació: https://www.lafede.cat/wp-content/
uploads/2020/10/EducarFutursAlternatius_LafedeCat.pdf
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PROFESSORAT
Formacions emocionals i participatives ->
amb enfocament EGBDH al professorat.
Espais de reflexió -> transformació i incidència
per crear i fer propostes de millora per la cura de
les persones i del medi al centre des d’una perspectiva ecofeminista.

ALUMNAT
Mòdul 7: Estat del món i alternatives, des de les
falses solucions fins al decreixement i a les sobiranies
Espai de reflexió III: Recerca i constatació de
les preocupacions i emocions del grup classe vers
les pràctiques de la comunitat educativa i l’entorn
Mòdul 8: Estratègies de decreixement, cures i sobiranies I
Mòdul 9: Estratègies de decreixement, cures i sobiranies II
Mòdul 10: Visites a iniciatives ecofeministes de
l’entorn
Mòdul 11 (3 sessions): Fem Eco al barri? Artivisme i incidència social i política local i mundial

COMUNITAT EDUCATIVA
Espais mixtos de reflexió -> transformació i
incidència per crear i fer propostes de millora per
la cura de les persones i del medi al centre des
d’una perspectiva ecofeminista.

SEGONA FASE

ESTRUCTURA DE LA GUIA
A continuació es troben:
• El desenvolupament dels espais de reflexió amb
el professorat
• El bloc de primària amb el desenvolupament
dels 5 mòduls i espais de reflexió de l’alumnat
• El bloc de secundària amb el desenvolupament
dels 5 mòduls i espais de reflexió de l’alumnat
• El desenvolupament de l’espai de reflexió mixt
• El marc conceptual amb recomanacions pedagògiques
Aquesta guia pedagògica és el recull de les formacions generades durant la segona fase de la campanya Fem Eco: connectem el gènere i el medi
ambient a l’escola i al món.
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BLOC DEL
PROFESSORAT
durada 1h a l'aula

FORMACIÓ INICIAL AL
PROFESSORAT
Després d’una presentació de les educadores i del professorat,
s’introdueix la segona fase de la campanya Fem Eco i es fa una
breu síntesi del que es va tractar durant la primera fase. A continuació, es proposa una activitat que posa en relació el propi cos
amb el territori que s’habita. És una dinàmica introspectiva que
pretén evidenciar de manera vivencial la interdependència i ecodependència que ens caracteritza com a éssers vius que som: pensar
el COS com el nostre primer TERRITORI, i al territori el reconeixem en els nostres cossos: quan es violenten els llocs que habitem
s’afecten els nostres cossos, quan s’afecten els nostres cossos es
violenten els llocs que habitem. Tot seguit, es comparteixen en petits grups les reflexions que sorgeixin de la dinàmica i es pensa en
la possibilitat de replicar-ho amb els/les infants i joves. Per últim,
es presentaran dos materials visuals que poden ser d’utilitat per
aprofundir en els continguts amb l’alumnat.
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CONCEPTES CLAU

L’ecofeminisme pot ser una resposta a la
situació d’emergència social i climàtica.

Vulneracions i explotacions al medi
ambient i a les persones, límits
biofísics del planeta, ecodependència i
interdependència, cures. Decreixement i
sobiranies.

OBJECTIUS
• Posar en relació els models econòmics i socials amb les vulneracions i discriminacions
del medi i les persones, de forma contextualitzada.
• Apropar recursos i context sobre l’ecofeminisme i alternatives per treballar (teoria del
decreixement i sobiranies).

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (10’)
Presentació 2a fase
Memòria i introducció de conceptes
Activació corporal

SEGONA PART

Contrastos (35’)
Cartografia corporal: cos-territori

TERCERA PART

Tancament (15’)
Reflexió tancament
Propostes material vídeo

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Pòster de la campanya, presentació PPT
conceptes, DIN A3 per cada participant,
ceres, vídeo.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.

BLOC DEL PROFESSORAT / FORMACIÓ INICIAL AL PROFESSORAT

IDEA FORÇA
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (10’)
1a. Presentació de la segona fase (3‘)
En la mesura que el professorat, les educadores i l’entitat hagin treballat prèviament es desenvolupa més
o menys la presentació:
1. EQUIP
Les educadores es presenten i expliquen la seva vinculació amb la campanya Fem Eco.
És possible que també participin d’espais de reflexió les famílies i el personal no docent del centre educatiu en els centres que ho vulguin.
2. AKWABA
• La Fundació Akwaba és una ONG ubicada a l’Hospitalet de Llobregat, al carrer Llobregat, 145 del
barri de la Torrassa. Des de la formació es promou la participació i la coresponsabilitat. Aquests aspectes es treballen en les tres àrees de l’entitat:
1. Acollida (de les persones nouvingudes) i Formació (cursos de castellà, preparació examen nacionalitat, cursos laborals...).
2. Punt Òmnia (desenvolupament d'habilitats informàtiques i comunitàries).
3. Educació per a la Justícia Global (formacions puntuals i també de llarga durada). Des de l’àrea
d’EpJG es realitzen tallers com aquest per assolir un món més just on totes les persones tinguin
els drets humans coberts.
• Akwaba vol dir “benvinguts i benvingudes“ en la llengua baulé de la Costa d’Ivori, ja que l’any 1992
al districte de Collblanc - La Torrassa amb una acció humanitària amb la població d’aquell país (el 6
de maig de 1992 es van enviar 6 tones de recursos). Actualment la part de Cooperació Internacional
ja no existeix i es realitzen accions a nivell local a través de les 3 àrees que s’han esmentat anteriorment.
3. CAMPANYA
• En quin moment es troba la campanya Fem Eco al centre educatiu.
• Justificació de la campanya Fem Eco, destacant la necessitat d’introduir l’ecofeminisme a l’educació
així com a resposta per afrontar la situació d’emergència social i climàtica.
4. CARTELL DE LA CAMPANYA
Es mostra el cartell de la campanya Fem Eco.
5. PROFESSORAT
Es dóna la paraula al professorat, perquè comparteixin: nom, assignatures/espais amb l’alumnat i relació amb la campanya Fem Eco.

1b. Fem memòria i introducció de conceptes (3‘)
Durant la primera fase es va treballar per comprendre les causes estructurals de les vulneracions al medi
i a les persones.
Aquesta segona fase es pretén introduir la mobilització i incidència social i política. Es presenten instruments per comprendre la sostenibilitat i la desacceleració del canvi climàtic.
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SEGONA FASE

I, els conceptes clau de la segona fase són: decreixement, sobiranies, límits planetaris (biofísics) i es tenen
en compte també els conceptes treballats a la primera fase.

1c. Dinàmica inici (4’)
Activació cos i deixar anar tensions.
Ens posem drets i en cercle. Convidem a moure el cos, comencem pels peus, les cames, la cintura, el pit,
els braços, el cap. I anem respirant.
• Moviment molinet.
• Agafar aire i deixar-lo anar acompanyant el moviment del cos.

2. CONTRASTOS (35’)
2a. Cartografia corporal COS-TERRITORI (35‘)
Com a activitat introductòria fem una activitat per grups que ens ajudi a situar algunes idees que hi ha
darrere de la campanya Fem Eco. Així doncs, es desenvolupa l’activitat de “Cartografia corporal: costerritori”, que podeu trobar a l’Espai de reflexió 3 de secundària.
Amb aquesta activitat es pretén donar importància al territori, i el seu impacte directe amb els cossos que
habiten aquells territoris. Reconèixer-nos com a éssers interdependents i ecodependents.
També es fa èmfasi en la importància de fer-nos coresponsables. Alhora, es comenta com les dones a escala mundial són les més vulnerades i qui pateixen més les conseqüències del canvi climàtic.
IMPORTANT: Durant la dinàmica s’acompanyarà a les participants a la creació d’un recorregut per
la seva intimitat i ho plasmaran de forma plàstica. És per aquesta raó que des de l’inici de la dinàmica, l’educadora ha de comunicar que faran aquest recorregut, que és un dibuix que fan per a elles i
si no volen ensenyar-lo o explicar res, no ho hauran de fer. Així, per fer aquesta dinàmica es necessita un entorn tranquil i segur i s’explicitarà a les participants que aquest serà l’ambient de la sessió.
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Es podria dir que els conceptes clau de la primera fase són: vulnerabilitat, cures, interdependència i ecodependència.
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INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA
Per fer aquesta dinàmica es proposa que els infants i joves puguin asseure’s i repartir-se de
forma individual pel terra de la classe (apartar taules i cadires al principi de la sessió).
INTRODUCCIÓ PRÈVIA
Pensar el COS com el nostre primer
TERRITORI, i al territori el reconeixem en
els propis cossos: quan es violenten els
llocs que habitem s’afecten els nostres
cossos, quan s’afecten els nostres cossos
es violenten els llocs que habitem.
Els propis cossos estan plens de
sensibilitat, donen vida i tenen memòria.
A través dels sentits ens connectem amb
els territoris: escoltem el que ens explica el
riu o la muntanya, també escoltem el que
ens explica la ciutat. Veiem els colors dels
espais que ens envolten, el verd de l’arbre
o el gris de l’asfalt, i olorem l’olor del mar,
del nostre menjar preferit, o del fum dels
cotxes.
Podem veure com sobre el propi cos
queda imprès el que succeeix en els
territoris: la tristesa per l’explotació,
l’angoixa per la contaminació, però també

l’alegria d’estar construint altres mons
que resisteixen a tanta violència. Mirada
amplia, més sensible i completa del món,
teixir ponts entre feminismes, ecologisme,
la naturalesa i els territoris.
COM ENS MIREM?
Proposar als joves/infants que pensin el
lloc on viuen, per poder situar els cossos
en un context-territori concret. Viuen
en un entorn urbà? Rural? Tenen accés
fàcil a aigua, a menjar o no? El lloc on
viuen se senten sorolls? Què escolten
des de la seva habitació? Com és l’aire
que respiren? Com van fins a l’escola/
institut (caminant, metro, bici, cotxe,
autobús, moto…). Quins conflictes medioambientals detecteu en el vostre entorn
proper? Detecteu que es vulnerin drets
del medi ambient i de les persones en el
territori/entorn on viviu?

DESENVOLUPAMENT DINÀMICA
Després de la introducció per contextualitzar la relació entre COS-TERRITORI, es convidarà
a reflexionar per mitjà del ‘Mapeig Corporal” la pròpia relació de cos-territori que
experimenta cada persona. Per així poder detectar com aquests dos aspectes estan
interrelacionats, fent que les vulneracions d’un territori tenen un impacte directe en els
cossos que habiten aquell territori, com també les vulneracions d’uns cossos tenen un
impacte directe en el territori que habiten. Volem posar en relació l’impacte que tenen els
conflictes mediambientals locals i/o globals en els propis cossos.
Es reparteix un DIN A3 a cada jove/infant
i colors, i se’ls convida que dibuixin una
silueta del seu cos que ha d’ocupar tot el
full (dels peus al cap). Fer-ho de manera
individual per més tard posar-ho en comú.
El lema general per guiar la proposta
seria:
“Dibuixa el teu cos com si fos el teu
territori per relatar què està succeint amb
el teu cos i el teu territori”. (Quan parlem
del propi territori ens estem referint a
aquells espais que habitem).

"En aquest cos dibuixem alguns dels
espais que habitem quotidianament, pot
ser la casa, el barri, l’entorn... Quins llocs
identifiquem? On ubiquem aquests llocs
en el meu cos? Quina emoció ens genera
aquell espai, ens sentim segures o no? Els
camins que recorrem habitualment (on
ubiquem aquests camins? Hi ha algun
parc, un bassal, un hort, arbres o animals?
On ubiquem aquests llocs al nostre cos?
Hi ha algun riu, mar, muntanya, bosc
o carrer? On els situem? Cal dibuixar
en aquest mapa tots aquells llocs que
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Posteriorment, proposem a les persones
participants que assenyalin en aquests
mapes del COS-TERRITORI aquells llocs
que menys ens agraden, a on ens sentim
insegures, on hem sentit violència, dolor,
ràbia, on estan aquells llocs i com els
dibuixem?, és un carrer, una part de casa
nostra, un lloc llunyà a casa nostra o a
prop?; hi ha conflictes en el territori que
ens afecten de forma quotidiana?, quins?
(mineria, extracció petroliera, conflictes
agro-industrials, turisme...), de quina
forma afectem els nostres cossos?

Per últim, es reconeixen espais del COSTERRITORI que ens facin sentir segures?
Espais que ens permetin tenir una mirada
crítica i/o canviar allò que no ens agrada
i que no ens fa sentir bé perquè vulnera
el medi ambient i/o discrimina/violenta
a les persones?, en quina part del cos o
del territori?, al carrer, al patí, al llit, a
casa? Com s’expressa aquesta rebel·lia/
anhel de canvi? Un crit, una paraula, una
cançó?, on es manifesta: al cap, al cor, als
peus, a l’estómac, les cames? Trobem llocs
en poder compartir-ho col·lectivament.
Acabem, ens parem a mirar el nostre
dibuix, a mirar el mapa, es troba tot el
que volem plasmar en aquest moment?"

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
https://www.carbono.news/salud-y-alimentacion/dano-al-territorio-y-a-los-cuerpos-asi-impacta-el-extractivismo-en-la-salud-de-los-humanos/
https://territorioyfeminismos.org/2017/11/01/el-cuerpo-como-primer-territorio/
https://territorioyfeminismos.org/metodologias/mapear-el-cuerpo-como-territorio/

3. TANCAMENT (15’)
3a. Reflexió i compartir (10’)
Després d’haver fet la visualització es comparteix en petits grups, es valora l’eina i es pensa de quina manera es podria adaptar i replicar a cada grup d’alumnes.
Pot ser interessant perquè s’introdueix la relació entre el cos-territori, la idea que som éssers situats en un
context social concret. I obre la porta a fer un treball introspectiu i emocional. Cal tenir eines per acompanyar les possibles situacions que se’n generin.

3b. Vídeo decreixement i sobiranies (5’)
Es proposa la visualització de dos vídeos per aprofundir en els continguts.
Vídeo decreixement https://www.youtube.com/watch?v=NZWTK-Uo-CI
Vandana Shiva Ecofeminismo vs. capitalismo https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I

015

BLOC DEL PROFESSORAT / FORMACIÓ INICIAL AL PROFESSORAT

considerem importants o necessaris a
visibilitzar en un mapa del territori que
habitem.
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BLOC DEL
PROFESSORAT
durada 1h a l'aula

ESPAI DE REFLEXIÓ
AMB EL PROFESSORAT
La sessió s’inicia amb una dinàmica de consciència emocional per
començar des d’un estat present i calmat. Acte seguit, es proposa
la visualització d’un vídeo que explica de forma breu el concepte
de “Decreixement” i després s’obre un espai de debat per reflexionar sobre el que es menciona en el vídeo.
La segona part de la sessió consisteix en la presentació de dues
dinàmiques diferents que tenen com a objectiu aprofundir en el
concepte de decreixement. Es presentaran també els conceptes
de ‘falses solucions’ o ‘capitalisme verd’, i necro-ecologia amb la
finalitat que es pugui reflexionar sobre quines propostes sí formen
part de la teoria del decreixement i poder-les diferenciar de les que
no.
A continuació, s’exposa el punt 6 del marc conceptual “Recomanacions pedagògiques concretes per als centres educatius”.
Per tancar la sessió es fa un recull de les emocions viscudes durant
el procés, d’allò que no coneixien i d’algunes pràctiques i propostes que hagin trobat útils per aplicar en la seva tasca docent.
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CONCEPTES CLAU

El centre educatiu i el barri pot ser
un espai transformador introduint
l’ecofeminisme de manera transversal.

Vulneracions i explotacions al medi
ambient i a les persones, límits
biofísics del planeta, ecodependència i
interdependència, cures. Decreixement i
sobiranies.

OBJECTIUS
• Posar en relació els models econòmics i socials amb les vulneracions i discriminacions
del medi i les persones, de forma contextualitzada.
• Apropar recursos i context sobre l’ecofeminisme i alternatives per treballar (teoria del
decreixement i sobarianies).

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (15’)
Presentació fase 2
Recordatori conceptes

SEGONA PART

Contrastos (35’)
Horitzó de propostes.Espai debat propostes
Recordatori conceptes

TERCERA PART

Tancament (10’)
Valoració sessió

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Targetes horitzó de propostes, post-its,
pilota.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (15’)
1a. Presentació de la sessió (2‘)
A la sessió anterior, “Formació inicial al professorat”, vam tractar l’ecofeminisme a través de la cartografia
corporal. En aquesta sessió es mencionaran els ‘límits planetaris’ i es parlarà de les possibles alternatives
a través del decreixement i les sobiranies. També es pensarà de quina manera això es pot treballar amb
els infants i joves.

1b. Roda emocional: Com estem? (3’)
Posem música tranquil·la i convidem que les persones es moguin en silenci per la sala. Els hi fem la pregunta “Com estic? Com em sento? Necessito alguna cosa?”. La consigna és que es desplacin per la sala,
o es quedin quietes posant atenció en el cos i en com estan. Quan ho sentin es pararan en aquell lloc que
els faci sentir més còmodes.
S’anirà abaixant la música, convidant a tothom a trobar un lloc de la sala on senti que vol estar. A continuació, quan tothom hagi ocupat aquest lloc cada participant dirà una paraula que evoqui el com està.

1c. Vídeo decreixement (10’)
https://youtu.be/d7B3ruQOzl0
Es visualitza el vídeo titulat: “Decreixement” exposa en 2 minuts a través de la metàfora del cargol la
possibilitat de plantejar una relació d’equilibri entre la humanitat i la naturalesa. Basant-se en la teoria del
Decreixement i el Bon Viure.
• Què us ha semblat? Coneixíeu el concepte de Decreixement?
• Com definiríeu els conceptes d’interdependència i ecodependència que s’han mencionat al vídeo? Creieu que els teniu integrats en la vostra quotidianitat?
• En el vídeo s’utilitza la metàfora del cargol per explicar què és el decreixement. Què creieu que passaria
si apostéssim pel decreixement? Creieu que és viable?

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
La consigna del decreixement té com a meta abandonar l’objectiu del creixement pel creixement. Sense
una disminució controlada del creixement econòmic, és a dir, sense decreixement, no és possible la conservació del medi ambient. El mite del creixement il·limitat, nucli central de la ideologia neoliberal, té com
a conseqüència directa la reducció dels recursos naturals i la destrucció del medi ambient. El decreixement
s’ha convertit en un imperatiu perquè el nivell de depredació dels recursos naturals ja ha sobrepassat la
capacitat de regeneració natural del planeta. L’escalfament global que està produint el nostre model de
creixement desenfrenat s’ha convertit ja en una greu amenaça per les generacions futures. Què passaria si
apostéssim pel decreixement? Com diu el refrany: no és més ric el que més té, sinó el qui menys necessita.
El repte es troba en viure millor amb menys. És el concepte del ‘Buen vivir’. Els defensors del decreixement
argumenten que no s’ha de pensar en el concepte com a quelcom negatiu, ans al contrari: quan un riu es
desborda, totes desitgem que decreixi perquè les aigües tornin al seu cabal.
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2a. Horitzó de propostes (15‘)
L’objectiu d’aquesta dinàmica consisteix en pensar quines propostes formarien part de la teoria del decreixement o de la sostenibilitat. Aconseguint al final de la dinàmica un "Horitzó de propostes decreixentistes/
sostenibles".

DINÀMICA
Per fer la dinàmica es necessitarà tenir ja
preparades unes targetes de tres tipus
(mirar annex 2):
• Propostes alineades amb la teoria del
Decreixement.
• "Falses solucions" o propostes que
podríem entendre dins de tàctiques
"green-washing" o del capitalisme verd.
• Propostes necro-ecològiques o
exemples d'activitats que no respecten
la natura ni la vida.
Es faran 3 o 4 grups. Cada grup tindrà un
feix de targetes (cada grup tindrà totes
les targetes, ja que faran la dinàmica
per grups de forma simultània). Totes
les targetes estaran barrejades i seran
deixades en un taco/ feix. La dinàmica
consistirà en el fet que l’alumnat vagi
deixant a terra, alineades de manera
horitzontal, les targetes que creguin que
pertanyen a la teoria del Decreixement.
Per torns d'una en una, l’alumnat podrà
agafar una targeta o decidir si volen
modificar aquelles que ja estan a terra.
Quan un/una alumne deixi una targeta
i la següent cregui que no és correcta,
haurà de posar-la en posició vertical com
primer pas per eliminar-la de l'horitzó de
propostes. Si una altra persona coincideix
que aquesta targeta que està en vertical
no és correcta, podrà treure-la de l'horitzó
de propostes. Si al contrari creu que
és correcta, podrà tornar a posar-la en
posició horitzontal. Tot això haurà de
ser fet en silenci i l’alumnat no podrà fer
dues accions seguides. Si algú vol posar

una targeta l'horitzó i després reaccionar
perquè altre company o companya ha
posat en vertical una targeta i no li sembla
bé, haurà d'esperar almenys un torn (per
afavorir la participació de tothom).
• Les targetes que ha eliminat cada grup
se separen i s’ajunten en una mateixa
pila, per poder debatre en grup
posteriorment.
Caldrà posar atenció si sorgeixen
conflictes entre alumnes que es
contradiuen a l’hora d’eliminar targetes,
és una oportunitat per gestionar un
debat.
Aquest pot ser un espai per a treballar les
dimensions del decreixement més enllà de
l'economia/ciència, més enllà de l'afirmació
que cal reduir la base material en la qual
basem la nostra economia. Respectant la
diversitat, gaudint del "pluriverse".
ESPAI DEBAT PROPOSTES
Després d’haver fet la dinàmica en silenci,
s’iniciarà un espai de debat on es parlarà
sobre quines han considerat que eren
propostes decreixentistes, i quines les
han emmarcat dins de falses solucions o
en contra del decreixement. L’educadora
pot explicar el que és el decreixement i les
diferències entre les falses solucions i les
propostes decreixentistes.
Es poden utilitzar algunes de les targetes
per generar debat, i també perquè
s’entengui el concepte de ‘decreixement’.

BLOC DEL PROFESSORAT / ESPAI DE REFLEXIÓ AMB EL PROFESSORAT

2. CONTRASTOS (35’)
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2b. Recordatori conceptes (20‘)
Per fer aquesta dinàmica es convidarà a que el professorat es col·loqui en fila al mig de l’aula. Les educadores es col·locaran just davant. Les educadores faran preguntes amb dues respostes possibles (a favor/
en contra), si el professorat està a favor s’haurà de col·locar a la dreta de les educadores, si el professorat
respon en contra s’haurà de col·locar a l’esquerra de les educadores. Les respostes seran de forma individual, cada professor/a es col·locarà allà on consideri.
Un cop s’hagi fet la pregunta i el professorat s’hagi posicionat es convidarà a que cada un dels bàndols
argumenti la seva resposta. Per fer-ho es disposarà d’una pilota, qui tingui la pilota serà la persona que
tindrà la paraula.
Quan una persona hagi acabat de compartir els seus arguments, li passarà la pilota a una persona que
s’hagi col·locat a una posició diferent de la seva. Un cop s’hagin escoltat diferents arguments es preguntarà si algú vol canviar la seva resposta.
Després es convidarà que totes les professores es tornin a posar al centre, i es tornarà a formular una altra
pregunta.
Es recomana que les preguntes que es facin siguin actuals, estiguin contextualitzades i puguin generar
controvèrsia.
A mode d’exemple, a continuació, es proposen algunes preguntes que poden suscitar diferents opinions
i convidar al debat.

• Esteu a favor de la construcció de molins de vent al Parc Natural de
Collserola? Sí/no
• Consum de carn provinent de ramaderia extensiva i ecològica, o no
consum de carn.
• Esteu a favor de la petroquímica de Tarragona? Sí/no
• Esteu a favor de l’ampliació de l’aeroport? Sí/no
• Esteu a favor d’una renda universal bàsica? Sí/no
• Esteu a favor de l’ocupació d’espais buits i que es destinin a habitatge o a
espais col·lectius (horts urbans, p. Exemple)? Sí/no
• Esteu a favor de la desforestació de boscos i camps de cultiu per
la instal·lació de plaques fotovoltaiques par abastir Catalunya
energèticament?
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SEGONA FASE

3a. Valoració sessió (10’)
Per tal de fer el tancament de la sessió de l’Espai de Reflexió amb el professorat es demanarà que dibuixin/
escriguin en un post-it el següent:
• Com s’han sentit durant el desenvolupament dels espais o durant la implementació del projecte Fem
Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món.
• Alguna cosa que hagin descobert a través dels continguts o dinàmiques realitzades durant aquestes
sessions.
També se’ls convida que escriguin algun recurs que hagin trobat útil per utilitzar a l’aula o en la seva
pràctica docent.
Per finalitzar es lliura al professorat el punt 6 del marc conceptual: “Recomanacions pedagògiques concretes per als centres educatius”.
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BLOC DE
PRIMÀRIA
MÒDUL 7

durada 2h a l'aula

Estat del món i alternatives
Presentem la segona fase de la campanya “Fem Eco: connectem
el gènere i el medi ambient a l’escola i al món”. Per començar,
es fa una activació de coneixements previs fent una pluja d’idees
d’exemples d’explotacions al medi i a les persones que es donin
arreu del món, i es fa memòria de conceptes treballats a la primera
fase de la campanya (ecodependència, interdependència, vulnerabilitat, cures).
A continuació, es convida a l’alumnat a reflexionar sobre les explotacions en diferents entorns del planeta a través de l’eina artística del collage. Després d’identificar les diferents explotacions
es fa una dinàmica que convida a la introspecció per poder veure
de quina manera ens afecta emocionalment la situació actual del
món.
Per finalitzar la sessió s'acompanya l’alumnat a escriure una “carta al futur” responent a les següents preguntes: “Què és el que
m’agradaria que canviés? Què és el que jo puc fer?”.
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CONCEPTES CLAU

L’emergència climàtica i les explotacions
al medi i a les persones requereixen una
transició cap a una cultura d’acceptació i
respecte dels límits planetaris.

Vulneracions i explotacions,
ecodependència i interdependència,
gestió emocional.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Aprofundiment en el coneixement de les causes i conseqüències dels diferents problemes
mediambientals degut a l’impacte de l’activitat humana a nivell local i a escala global.

OBJECTIUS
• Analitzar breument l’estat del món i les causes i conseqüències de les explotacions al
medi ambient i a les persones (fent memòria de la 1a fase).
• Posar atenció en les pròpies emocions en relació amb el context de crisi climàtica i
sistèmica.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (35’)
Presentació 2a fase
Pluja d’idees sobre explotacions
Quiz dades (opcional)
Ecodependència i interpendència: fem memòria i relacionem

SEGONA PART

Contrastos (55’)
Com afecta el canvi climàtic? Collage dels entorns

TERCERA PART

Tancament (30’)
I amb tot això, com em sento?
Carta al futur

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

6 fulls DIN A3 per fer els collages,
annexos collage, quiz dades(només
per alguns grups que sí que el faran),
material per fer el collage i annex ‘Carta
al futur’.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (35’)
1a. Presentació de la segona fase (10‘)
Amb aquest mòdul s’inicia la segona fase de la campanya “Fem Eco: connectem el gènere i el medi
ambient a l’escola i al món”. En aquesta segona fase, Mobilització social i incidència social i política,
s’amplia la mirada al barri i a l’entorn. Per una banda, es promouen accions per la cura de les persones i
del medi ambient des d’una perspectiva global i local. També, es mostren a l’alumnat diverses experiències
(d’economia social i solidària) que integrin l’ecofeminisme en la seva tasca.
Es recorda que al llarg d’aquesta campanya es volen promoure accions de cura de les persones i del medi
ambient, per tal de garantir el Dret al medi ambient sa i el Dret a la no discriminació de les persones.
Nota: en cas que l’educadora no conegui el grup es recomana fer una dinàmica de coneixença inicial.
• L’alumnat es col·loca amb les cadires en cercle.
• L’educadora presenta breument la segona fase del projecte i pregunta al grup com està.

1b. Pluja d’idees sobre explotacions (10‘)
Pluja d’idees de les explotacions al medi i a les persones que es donin arreu del món (i que potser vam
parlar-ne d’algunes a la primera fase).
L’educadora estimula la pluja d’idees amb preguntes sobre llocs concrets o activitats econòmiques (i les
repercussions que puguin tenir aquestes) si no apareixen gaires idees. Totes les idees de possibles explotacions s’anoten a la pissarra.
Després d’haver anotat les diferents explotacions es farà memòria dels conceptes treballats a la primera
fase (veure 1c).
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(Aquesta activitat només es realitzarà si s’ha acordat prèviament i hi ha temps, ja que es prioritza fer l’activitat del collage).
L’educadora comenta que, un cop anotades les explotacions, faran un joc similar als concursos de preguntes que podem veure a la televisió, però totes les preguntes aniran relacionades a explotacions al planeta
o a les persones. Es faran tres grups i a cada grup hi haurà dos equips (iguals en nombre de persones), i
una persona que tindrà el rol de “presentadora”. Cada equip haurà de lliurar un full amb el número, color
o nom que escullin i el nom de les persones que integren aquell equip. La presentadora llençarà diverses
preguntes relacionades amb dades d’explotacions al medi ambient i a les persones, i cada equip haurà
d’escriure la dada en un full i una petita frase argumentant perquè han posat aquella xifra i no alguna superior o inferior. Cada equip lliurarà la seva resposta (full amb el nom de l’equip) a la persona presentadora
i aquesta dirà qui s’ha aproximat més.
Quan els 3 grups han acabat, es torna a posar les cadires en semicercle mirant a la pissarra, i l’educadora
demana valoracions sobre que els transmeten aquelles dades de les quals han parlat. Si es considera que
alguna ha generat més sorpresa o interès a l’alumnat, es pot preguntar per aquesta. Es poden formular
les següents preguntes:
• Quina dada us ha sobtat més?
• Hi ha alguna que creieu que no és veritat? Per què?
• Alguna persona creu que són dades importants? Per què?
• Què us han fet sentir les dades que heu conegut? Què us agradaria que passés?
Podeu consultar les preguntes i les respostes a l’Annex 1.
INFORMACIÓ PER A L’EDUCADORA
Cal recollir els fulls amb les respostes de cada un dels equips i els seus integrants, ja que a alguns centres
educatius s’utilitzarà com a mètode de seguiment.

1d. Ecodependència i interdependència: fem memòria i
relacionem (15‘)
Un cop finalitzada la pluja d’idees d’explotacions al medi es parlarà de maneres de revertir les dades esmentades. Es projecten a l’aula les fotografies de les composicions elaborades per aquell mateix grup (si
se’n disposen). En cas de no tenir-les, es poden utilitzar les fotografies d’algun altre grup de la mateixa
escola o edat.
Es mostren les fotografies de les composicions referents a ecodependència i interdependència, sense
esmentar els conceptes, i es pregunta a l’alumnat si sap a quin concepte fan referència. Per tal d’agilitzar
la memòria es pot fer repàs dels 4 conceptes que es van fer servir a l’hora de fer les composicions (cures,
vulnerabilitat, ecodependència i interdependència).
Es demana a l’alumnat que llegeixi les definicions i que posin un exemple sobre moments de la seva vida
on s’hagi destacat la interdependència i l’ecodependència.
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2. CONTRASTOS (55’)
2a. Com ens afecta el canvi climàtic? (55’)

DINÀMICA
COLLAGE D’ENTORNS (40’)
L’educadora comenta que un cop
anotades les explotacions, i haver fet
memòria dels conceptes de la Fase 1, es
treballarà per fer l’elaboració de 6 collages
de diferents entorns, plasmant de forma
visual l’impacte del canvi climàtic a cada
un dels entorns.
L’educadora farà 6 grups, i a cada un
d’ells els repartirà un DIN A3 blanc, una
fitxa d’un dels entorns (amb informació
sobre aquell entorn) i materials per poder
crear el collage.
Abans de començar s’ensenyen els
exemples de collage del PowerPoint.

L’objectiu d’aquesta dinàmica consisteix
en el fet que els infants puguin plasmar
de forma visual les vulneracions del medi,
treballant amb l’entorn concret que els
hagi tocat.
A cada grup se li reparteix una fitxa amb
la descripció d’un entorn (muntanyes,
boscos, oceans, ciutats, camp, aigua
dolça) i amb la informació que se’ls dona
i el material que hi ha, es realitzarà en
grup per fer un collage que plasmi les
conseqüències del canvi climàtic en aquell
entorn.
Les fitxes de cada un dels entorns estan a
l’Annex 1.

REFLEXIÓ
COMPARTIR COLLAGE (15’)
Un cop cada grup ha acabat el seu
collage, es demana que es faci un cercle
perquè cada grup l’exposi i expliqui les
vulneracions al medi d’aquell entorn.
Es deixen els collages al centre del cercle
per veure el mapeig global de com afecta
el canvi climàtic als diferents entorns del
món treballats a l’aula.
L’educadora pot acompanyar les reflexions
amb diferents preguntes:

• Quin impacte creieu que té el canvi
climàtic en la vida de les persones?
Quines persones són les més afectades?
• Creieu que les vulneracions i
explotacions a un medi concret tenen
impacte en altres entorns diferents, o
afecten altres éssers que no habiten
aquell entorn?
• Sabeu què són els límits planetaris
(límits biofísics)?

• Quins són els impactes del canvi
climàtic en els entorns treballats?

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
Es fa èmfasi en la interdependència i ecodependència que ens caracteritza. Es parla sobre l’impacte que
el nostre model de producció i consum té sobre els altres entorns i persones (des de com ens alimentem
a com ens vestim).
S’introdueix el concepte de límits planetaris sense entrar-hi molt a fons, es menciona que l’estil de vida
que promou el model de producció i consum al qual estem acostumades és inviable en qüestió de recursos
i sostenibilitat de la vida en totes les seves formes (al següent mòdul es torna a parlar de límits planetaris).
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3a. I amb tot això, com em sento? (10’)
En el present mòdul s’ha fet un anàlisi on s’han abordat situacions de col·lapse, crisi i algunes catàstrofes,
amb l’augment de desigualtats que pot comportar això si no s’aborden els canvis d’una manera justa
(igualitària) i democràtica (tenint present que actualment no s’està caminant en aquest sentit per part
d’empreses i governs).
Totes aquestes situacions ens afecten com a persones, ens afecten emocionalment i les accions que duem
a terme es veuran afectades per les emocions que sentim en relació amb aquests temes.
Així doncs, es demana a l’alumnat que, estant tothom dret, apartant cadires i objectes del centre de l’aula,
aquest es col·loqui en un dels 3 espais que es defineixen a continuació:
• Qui es trobi en un estat d’acció: Et sents amb ganes de fer alguna cosa, d’actuar per revertir les situacions de les quals hem parlat, a escala individual i/o col·lectiva... (Es podria observar com una actitud
d’Activista).
• Qui es trobi en estat congelat: No saps com reaccionar davant de totes les dades i situacions comentades, no acabes de saber com et sents o que necessitaries ara.
• Qui es trobi en estat de rebuig o passivitat: No t’afecta el que hem parlat, no ho trobes important, creus
que no cal parar-hi atenció i podem continuar fent la nostra, creus que és mentida i que s’exagera molt
en aquests temes... (Es podria conèixer com un rol Negacionista).
Quan totes les persones s’han situat en aquests tres espais es demana a algunes persones de cada una de
les posicions que comparteixin el que pensen. L’objectiu d’aquesta posada en comú no és la confrontació
d’idees sinó l'expressió de l’estat anímic i emocional després del desenvolupament d’aquest mòdul.
CONTINGUT PER A L’EDUCADORA
Davant les situacions de crisi (com l’actual crisi climàtica) a les persones ens pot afectar més o menys,
però s’acostuma a produir una situació de “trauma” davant la qual aquesta situació (d’amenaça, d’atac)
ens genera un xoc. Des de la psicologia podríem dir que la nostra societat està passant per un moment
traumàtic. Així doncs, davant d’una situació d’amenaça es descriuen tres respostes: hi ha mamífers que
ataquen, hi ha mamífers que fugen i hi ha mamífers que es congelen. En funció de com sigui la persona,
de la seva experiència subjectiva d'aquest trauma, hi ha aquests tres tipus de resposta. A l’hora de parlar a
l’aula sobre aquest context de crisi climàtica cal tenir en compte que s’observaran aquestes tres actituds i
rols, visibles en les opinions també de l’alumnat. La gent que ataca i lluita contra l’amenaça tindria aquest
rol “d’activista social”: aquelles que s’enfaden i no volen que allò passi al món. Aquelles qui no saben com
actuar davant l’amenaça o l'emergència, no ens convenç cap manera o no creiem que puguin funcionar,
ens perdem entre les maneres de donar resposta i no hi fem res, actitud de quedar-se “congelada”. Per
últim, una altra actitud o rol molt comú davant de situacions d’amenaça o emergència és fugir, dir “no
n’hi ha per a tant, no és tan important”, “no és veritat”, “jo això no m’ho crec”, és l’actitud de negar, de
fugir, de no voler veure que hi ha un perill, actituds que en aquest cas podríem relacionar a els corrents
negacionistes del canvi climàtic.
Cal tenir en compte que en situacions de trauma també es donen situacions de dol. Quan veiem la desesperança o situacions que l’alumnat està molt desanimat davant de la situació de crisi, que d’alguna
manera veu “que no hi ha res a fer” o que “tot està perdut” aquestes actituds estan molt vinculades a
situacions de dol.
Una bona manera d’acompanyar a infants i joves al parlar d’emergència climàtica és observar la diversitat d’actituds i pensaments que també tenim nosaltres, algunes poden estar més relacionades amb la
desesperança, d’altres poden ser més activistes, a estones podem trobar-nos més negacionistes o podem
recordar moments també on ens hàgim sentit congelades.
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Aquesta activitat de posicionament és una informació molt valuosa per la persona educadora que acompanyi a aquest grup. Conèixer en quina posició o actitud vers la situació de crisi climàtica i ambiental en
la qual ens trobem ens servirà per apropar-nos a l’alumnat de diverses maneres, adaptant-nos també a la
seva situació. Cal ser conscients de la falta de “sinceritat” que pugui produir-se en aquesta activitat. Pot ser
que hi hagi persones que s’agrupin en una posició majoritària per no destacar, per demostrar una actitud
més acceptada pel grup, per demostrar una actitud d’activista perquè és allò correcte o que “està bé”...
Tot i això, tenir una “fotografia” general de la situació de l’alumnat al qui s’acompanyarà resultarà molt
útil per a les properes sessions.

3b. Carta al futur (20‘)
Es demana a l’alumnat que ompli una breu carta sobre “Que és el que més m’agradaria que canviés? I
què és el que jo puc fer?” dels temes que s’han parlat avui. Es demana a l’alumnat que s’ha col·locat, en
l’exercici anterior, en les posicions de congelat o rebuig que també respongui la carta, amb la idea que
sigui i amb allò que voldrien canviar, encara que no respongui a un canvi per revertir la crisi climàtica i
ambiental (només en els casos que no es vegi possible).
És important que l’educadora reculli aquestes cartes amb el nom de cada persona del grup i, que l’educadora recordi a l’alumnat que la ‘Carta al futur’ serà una activitat avaluativa i que ens servirà perquè cada
alumna pugui ser conscient del seu procés d’aprenentatge durant la campanya.
Un cop hagin escrit la carta, aquesta es guardarà per ser utilitzada a la darrera sessió, per poder veure si
hi han hagut canvis durant el procés de la campanya.

4. MATERIAL QUE L’EDUCADORA HA DE
RECOLLIR D’AQUEST TALLER
• Fotografies del desenvolupament de la sessió.
• Fulls amb les respostes de cada grup (i els noms dels components de cada grup) de l’activitat 1c.
• Totes les cartes amb el nom i el desig de canvi de cada una de les persones del grup.
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Quiz dades

1. Quina és la temperatura mitjana del planeta perquè siguin possibles les
diferents formes de vida i cultures que existeixen?
15º. La temperatura mitjana del planeta és de 15º, no obstant amb la civilització
industrial s’han augmentat els gasos de l’efecte hivernacle en molt poc temps. Això
provoca un augment de temperatura.
2. Quant ha augmentat la temperatura entre els anys 1850 i 2019?
1’,07º.
3. Quant ha pujat el nivell mitjà del mar a escala mundial?
(Conseqüència del desgel)
19 centímetres entre 1901 i 2010.
4. Les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):
• L’augment de temperatura no afecta les plantes. (F).
(L’augment de temperatura provoca, en molts casos, que les plantes floreixin abans que hagin nascut
els insectes pol·linitzadors.)

• Les sigles GEH fan referència a Gasos Efecte Hivernacle. (V)
• L’augment dels gasos de l’efecte hivernacle és beneficiós per la possibilitat de
mantenir la vida humana i per la majoria d’espècies d’animals i plantes. (F)
(L’augment dels gasos de l’efecte hivernacle provoca que la temperatura mitjana de la terra augmenti.
Encara que semblin canvis petits de temperatura a la pràctica provoquen canvis molt grans: plantes
que floreixen abans que neixin els insectes pol·linitzadors, pollets que surten dels ous abans que
neixin les larves que han de menjar, pluges fora de temps, augment dels ciclons i huracans, pujada
del nivell del mar, desertització d’alguns territoris, onades de fred i calor. Els éssers vius s’organitzen
i “saben què han de fer” gràcies a senyals tèrmics. El canvi climàtic suposa modificar les regles del
joc amb què s’organitza la vida, i té conseqüències molt intenses sobre totes les espècies, també la
humana.)

• Sense l’efecte hivernacle la temperatura mitjana de la terra seria de 18º sota zero i
no seria possible la vida tal com la coneixem. (V)
• Les extincions d’espècies més grans de la història del planeta Terra s’han donat en
unes condicions en el fet que la temperatura mitjana de la Terra ha augmentat o
disminuït 5,2º o més. (V)
• El 30% de la població amb més recursos és la responsable de la meitat de les
emissions globals, mentre que la meitat més pobre del món -3.500 milions de
persones- només produeixen el 20% de les emissions. (F)
(El 10% de la població amb més recursos és la responsable de la meitat de les emissions globals,
mentre que la meitat més pobre del món -3.500 milions de persones- només produeixen el 10% de
les emissions.)
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5. Quin percentatge de glaceres d’Espanya ha desaparegut en l’últim segle?
El 90% de glaceres a Espanya ha desaparegut en l’últim segle.
(Al nostre país s’han perdut ja més del 80% de les glaceres pirenaiques i, per a 2050, podrien
desaparèixer irreversiblement. Mont Perdut ha decrescut de mitjana 5 metres de grossor en les últimes
dècades, encara que hi ha punts on són fins a 14 metres menys. En general, retrocedeix un metre a l’any.
De les 52 glaceres que hi havia en 1850 n’han desaparegut ja 33, la majoria després de 1980.
Les 3.300 hectàrees de llengües de gel que hi havia a principis del segle XX al Pirineu s’han reduït a 390.)

6. Quin percentatge d’espècies d’animals creieu que han desaparegut en els
últims 20 anys a Catalunya?
Han desaparegut el 25% d’espècies aproximadament. (Dades 2019)
7. Les papallones són considerades un senyal o indicador de bona salut del medi
ambient i els ecosistemes. Les xifres evidencien que la salut del medi ambient i
els ecosistemes està emmalaltint. Sabríeu dir quin percentatge de papallones ha
desaparegut en els últims anys a Catalunya, fet que provoca que els ecosistemes
emmalalteixin?
El 70% de papallones aproximadament.
8. Quines creieu que són les principals 5 causes de la pèrdua de biodiversitat del
planeta?
A) Canvi climàtic, destrucció d’hàbitats, sobreexplotació, contaminació i les espècies
exòtiques invasores.
B) Canvi climàtic, inundacions, reciclatge, sequeres i vehicles que funcionen amb
combustibles fòssils.
C) Canvi climàtic, destrucció d’hàbitats, espècies exòtiques invasores, reciclatge i
contaminació.
9. L’any 2018 24,2 milions de persones es van veure forçades a desplaçar-se del
lloc on vivien per raons ambientals, se les coneix com a refugiades ambientals.
Podríeu dir quin percentatge d’aquestes persones desplaçades pel clima són
dones?
El 80% de les persones desplaçades pel clima són dones (i sobretot dones del Sud
Global).
10. Si tota la població del món consumís com la mitjana d’una persona a
Espanya, quants planetes necessitaríem?
Tres planetes, i només en tenim un.
11. Quines poblacions del món tenen una petjada ecològica més gran, o dit
d’una altra manera quines poblacions del món consumeixen més energia?
Les poblacions del Nord Global (poblacions més enriquides).
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Collage entorns
Fitxa 1. Muntanyes

Poques coses semblen tan poderoses, tan inalterables i permanents com
les muntanyes. Però alguna cosa està canviant. L’escalfament global també
afecta les muntanyes. Els efectes seran especialment crítics sobre la fauna,
la flora, els sòls i l’aigua de les altures. Moltes espècies que viuen als cims
tenen poques possibilitats de sobreviure a l’augment de temperatura: no
poden migrar a un lloc de més altitud on continuï fent el fred a què estan
acostumades.
A la biosfera tot està connectat, i per això, un canvi en una espècie
desencadena canvis en moltes espècies. A causa de l’augment de la
temperatura, els roures reboll avancen la sortida de les fulles. Les papallones,
que saben que les larves s’alimenten d’aquestes primeres fulles tendres,
també avancen la posta dels ous. Quan arriba el mastegatatxes, que és una au
migratòria a la qual li encanten les erugues, ja no en troba perquè han nascut
abans- Es queda sense menjar.
De vegades les persones que fan muntanyisme escampen llavors dels aliments
que mengen. Si aquestes llavors germinen, les plantes noves poden desplaçar
les autòctones i ocupar el lloc on vivien. Això, juntament amb l’augment de la
temperatura, està produint que desapareguin moltes de les espècies vegetals
que habitaven a les muntanyes.
El 26% de la població mundial viu a les muntanyes. A molts d’aquests llocs
hi ha sòls productius per conrear i aigua, però amb el canvi climàtic la terra
s’asseca i l’aigua escasseja. Aquestes comunitats s’enfronten a no tenir menjar.
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ANNEX 2
Collage entorns
Fitxa 2. Boscos
Som boscos. Pot sonar estrany, però som boscos. Són els boscos els qui,
en gran manera, han donat forma a la Terra tal com la coneixem. De tot
el planeta és on hi ha més biodiversitat, i a més, regulen el clima. A partir
dels boscos es van generant els combustibles fòssils, la crema del qual està
produint el canvi climàtic, però alhora ajuden a retenir part del diòxid de
carboni (CO2), gràcies al procés de la fotosíntesi (absorbeixen gairebé un terç
de les emissions), i per això es diu que xuclen el carboni. Si no fos pels boscos,
l’augment de la temperatura seria molt més elevat.
Som boscos perquè la nostra vida depèn de la resta d’éssers vius, perquè som
ecodependents. Si canvia el clima, canvien els boscos. Els arbres més grossos
i més alts són més vulnerables a la sequera. L’estrès hídric pot matar boscos
sencers, fins i tot arbres acostumats a passar mesos amb poca aigua, com les
alzines. Si desapareixen els boscos, desapareix la nostra connexió amb la Terra
i desapareixem tal com som ara.
Els baobabs són arbres màgics per a moltes cultures. I s’estan morint. Els
falta aigua. Cauen. Moren. S’estén la sequera per on tenen les arrels. El canvi
climàtic ho mata tot.
Les plantes respiren, i en aquest procés tornen a l’atmosfera més de la meitat
de les precipitacions que cauen a sobre els continents. Sembla increïble, però
a través dels troncs dels arbres hi circula més aigua que a través de tots els
rius de la Terra junts.
Hi ha persones com les dones del Chipko o Wangari Maathai que ja fa anys
van veure la importància de protegir els boscos. I es van organitzar per plantar
més arbres i protegir els boscos que ja eren vius.
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Collage entorns
Fitxa 3. Oceans

Els oceans van ser infinits i misteriosos, per als nostres avantpassats. Des que
els antics grecs els van retratar als seus poemes finals al present, la humanitat
ha après molt sobre els mars i la vida que contenen.
Ara sabem que els oceans ocupen un 71% de la superfície de la Terra,
que contenen el 50% de les espècies vives i que, entre d’altres funcions,
absorbeixen CO2 de l’atmosfera, generen oxigen i influeixen en el clima a
través d’intercanvis de calor.
En els darrers dos-cents anys, els oceans han absorbit més de la meitat dels
gasos d’efecte hivernacle emesos a conseqüència de la crema de combustibles
fòssils durant aquest període. Aquesta absorció de carboni ha anat disminuint
la concentració d’aquests gasos a l’atmosfera, però ha alterat els processos
químics que es produeixen als mars i ha provocat que l’aigua sigui més àcida.
Molts éssers marins són vulnerables a l’acidesa, sobretot els que utilitzen
el carbonat de calci dissolt a l’aigua del mar per formar les closques i els
esquelets, com ara els coralls o plàncton. A més, l’escalfament de l’atmosfera
ha provocat un augment en la temperatura dels oceans que afecta els corrents
marins, la supervivència dels diversos éssers vius marins i l’activitat dels
bacteris.
El canvi climàtic fa desaparèixer el gel marí, i la pèrdua amenaça la
supervivència d’espècies que en depenen per sobreviure. Posa en risc la
producció d’algues, krill i gambes, aliments bàsics per a animals més grossos
com ara balenes, foques, pingüins i aus marines.
El plàstic ha arribat als darrers racons del planeta. Hi ha illes enormes
formades per plàstics que van acabar al mar. A l’oceà Pacífic hi ha una gran illa
d’escombraries que té una mida equivalent a tres cops Espanya. El novembre
de 2018 va aparèixer una balena morta a Indonèsia que tenia sis quilos de
plàstic a l’estómac.
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ANNEX 2
Collage entorns
Fitxa 4. Ciutats
La major part de la població humana viu en ciutats. Per primera vegada a la
història, més de la meitat dels 7.300 milions de persones que vivim al planeta,
vivim en ciutats.
A les ciutats és on més energia i recursos naturals es consumeixen, i també
són les ciutats les emissores més importants de gasos d’efecte hivernacle. El
transport, sobretot a la majoria de grans ciutats, es basa en el cotxe privat,
que sovint ocupa una sola persona. Els aliments que mengen les persones a
les grans ciutats solen recórrer milers de quilòmetres i són produïts utilitzant
productes i maquinària que depenen del petroli. Els edificis d’habitatges i
oficines no s’han construït pensant que facin servir una quantitat menor
d’energia o que generin poques emissions d’efecte hivernacle. Això fa que
les persones que viuen a les grans ciutats sovint respirin aire brut i estiguin
exposades als efectes del canvi climàtic o a l’esgotament dels recursos
naturals.
És possible i necessari reorganitzar les ciutats perquè siguin més compatibles
amb la natura, perquè afrontin el canvi climàtic i perquè situïn el benestar dels
éssers vius com a prioritat.
Ciutats en Transició és un moviment que les persones es comprometen a
impulsar una mobilitat que no emeti CO2, menjar aliments de proximitat i
reduir el consum.
Cases bioclimàtiques: La construcció bioclimàtica és la que s’adapta a les
condicions climàtiques de cada lloc, fa servir poca energia i fins i tot en
produeix mitjançant planells solars a les teulades.
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Collage entorns
Fitxa 5. Camp

De vegades creiem que la nostra alimentació depèn de les empreses i les
indústries alimentàries, però això no és pas cert. Qui de debò aconsegueix
que hi hagi menjar són uns altres actors: el sol que permet que es produeixi
la fotosíntesi, els organismes pol·linitzadors o els éssers vius que habiten el
sòl i fan que les plantes tinguin els elements necessaris per créixer. També les
pageses i els pagesos. Els petits productors i les dones produeixen el 70% dels
aliments que mengem. Moltes d’aquestes dones són pobres, tot i que fan
aquesta tasca tan important.
El canvi climàtic afecta l’agricultura de moltes maneres: onades de calor,
disminució de les precipitacions, propagació d’espècies invasores. Això és
un risc per a la seguretat alimentària, especialment de les persones que es
troben en les situacions més vulnerables. Conèixer els processos de la nostra
alimentació és essencial per poder sobreviure. A les escoles es podria aprendre
a cuinar, a tenir cura de les llavors i a saber conrear-les.
Hi ha 800 milions de persones al món que passen gana. Moltes depenien del
que conreaven, i van ser expulsades de les seves terres per l’augment de la
temperatura. La meitat de persones que passen fam al món es dediquen a
l’agricultura.
Menjar carn produeix emissions de gasos d’efecte hivernacle. La ramaderia
industrial és la responsable del 14,5% de les emissions globals. Si les terres
que es fan servir per produir menjar per al bestiar es dediquessin directament
a produir vegetals per al consum humà, podrien alimentar moltes més
persones.
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ANNEX 2
Collage entorns
Fitxa 6. Aigua dolça
L’aigua és fonamental, per a la supervivència humana. Gairebé totes les
antigues civilitzacions van néixer associades a grans rius.
L’aigua és necessària per produir-ho tot, des de roba fins a aliments,
electricitat o paper.
L’aigua és un bé finit. La quantitat d’aigua que hi ha avui a la Terra és la
mateixa que hi havia durant l’Imperi Romà.
Les activitats dels éssers humans i les seves formes de vida estan deteriorant
la salut de rius, els llacs i els aiguamolls. S’estima que l’extensió de zones
humides s’ha reduït a la meitat des de 1900. El canvi climàtic agreuja la
situació. Canvia els ritmes de les pluges, provoca sequeres, modifica la
disponibilitat i la temperatura de les aigües i altera l’estat dels hàbitats
d’aigua dolça i la vida de les espècies que hi viuen.
Als ecosistemes d’aigua dolça, com ara llacs, rius i aiguamolls, hi viuen més de
100.000 espècies conegudes de peixos, mol·luscs, rèptils, insectes, plantes i
mamífers que són font de vida per a tots els éssers vius.
El canvi climàtic provoca l’escassetat d’aigua dolça. Gairebé arreu del món,
les dones i les nenes són les encarregades de portar l’aigua a casa i als horts.
Cada cop necessiten invertir més temps i més esforç per anar-la a buscar.
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Què és el que més m’agradaria que
canviés? Què puc fer jo perquè canviï?
NOM I COGNOMS:
CURS:
Orientacions per l’elaboració de la carta:
• Partint de les explotacions del medi ambient (boscos, aigua dolça, oceans,
muntanyes, ciutats, camp) que heu detectat en el món i en la nostra ciutat.
Què us agradaria més que canviés? Quines coses pots canviar del teu dia a
dia per tenir un medi ambient sa (identifica com a mínim una individual i
una col·lectiva per fer amb els companys i companyes de l’aula)?
• Recordeu que aquesta carta es recuperarà a la darrera sessió per afegir nous
aprenentatges.
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BLOC DE
PRIMÀRIA
ESPAI DE REFLEXIÓ III
durada 2h a l'aula

Recerca i constatació de les
preocupacions i emocions del grup
classe vers les pràctiques de la
comunitat educativa i l’entorn
Per començar la sessió ens situem en la sessió que estem: L’espai
de reflexió. S’inicia recuperant el que es va tractar en el mòdul 7 i
es fa èmfasis en els límits planetaris i de les persones. A continuació es projecta l’eina de l’EjAtlas de manera que sigui visible per
tot el grup classe, i s’explica com funciona l’eina mostrant algun
exemple de conflicte ambiental d’alguna part del món.
Tot seguit, es proposa una activitat que posa en relació el propi
cos amb el territori que s’habita. És una dinàmica introspectiva
que pretén evidenciar de manera vivencial la interdependència i
ecodependència que ens caracteritza com a éssers vius que som:
“pensar el COS com el nostre primer TERRITORI, i al territori el
reconeixem en els nostres cossos: quan es violenten els llocs que
habitem s’afecten els nostres cossos, quan s’afecten els nostres
cossos es violenten els llocs que habitem”. En acabar es deixa un
espai perquè es pugui compartir i reflexionar sobre les diferents
cartografies corporals creades.
Després s’introdueix una dinàmica per treballar de forma concreta
els límits planetaris, fent una comparació entre diferents països.
La sessió s’acaba amb un espai de debat i conclusions sobre la
cultura dels límits i l’acceptació i respecte dels límits del planeta i
els propis.
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CONCEPTES CLAU

Les cures i els límits són necessaris pel
respecte al medi i a les persones.

Límits del planeta, límits personals i entre
persones, respecte i cures.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Conèixer, valorar i aplicar el conjunt de valors naturals, social i culturals que afecten i
condicionen el benestar de la vida dels éssers vius, de les persones, de les societats actuals i
les seves generacions futures.

OBJECTIUS
• Reflexionar críticament sobre la desigualtat a l’hora de traspassar els límits planetaris
(pocs vulneren molt i molts en pateixen les conseqüències).
• Entendre els danys als territoris que habitem (medi) com danys també cap a nosaltres
(persones).
• Reflexionar sobre els efectes al superar els límits planetaris i personals.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (10’)
Situem-nos: Espai de Reflexió.

SEGONA PART

Contrastos (90’)
Cartografia corporal: Mapeig del cos com a territori (65’)
Límits del planeta, límits de les persones (25’)

TERCERA PART

Tancament (20’)
Debat i conclusions.

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Fulls DIN A3 per fer el mapeig corporal,
colors (ceres) i 7 cordills (trapillo).

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (10’)
1a. Situem-nos: Espai de Reflexió? (5’)
En el mòdul anterior (M7) es va parlar sobre l’estat del món, posant atenció en les explotacions i vulneracions al medi, i coneixent els límits biofísics planetaris. Es fa una pluja d’idees sobre per què l’alumnat
creu que es traspassen aquests límits.
• Per què creieu que se segueixen desenvolupant actuacions que deterioren el planeta? Qui necessita
seguir duent a terme aquestes actuacions i per què?
Es vol arribar a una conclusió on es posi de relleu que les actuacions que vulneren el planeta són causes
sistèmiques, són part d’un sistema que busca el benefici propi per sobre del comú (del planeta i de les persones). Exemples d’actuacions que vulneren el planeta les tenim a la pluja d’idees a l’inici del M7 (diverses
formes d’extractivisme i explotació no sostenible dels recursos naturals, explotacions a persones per raó
de classe, gènere, ètnia o procedència...).
Es recuperen les idees que van sortir al mòdul anterior i es crea una definició conjunta sobre: Què és un
límit? A continuació es demana a l’alumnat que diferenciï quins serien els límits naturals i quins serien
els límits de les persones. Es demana doncs que tornin a crear una definició per cada un d’aquests o que,
busquin les diferències d’aquests.
Exemples de definicions podrien ser:
• Els límits del planeta són aquells que, un cop superats, posen en perill la vida en el mateix. Com seria la
definició d’un límit per les persones?
• Exemple: els límits de les persones són aquells que poden posar en risc el benestar i la salut de les
mateixes.

1b. Activació coneixements previs (5’)
Un cop s’han introduït els límits del planeta i de les persones, es projecta l’EjAtlas de manera que sigui
visible per al grup-classe.
https://ejatlas.org/
Es pregunta si algú el recorda de la fase anterior i què indica aquest gran mapa.
Quan es tingui la resposta, s’amplia la imatge (fer zoom) a la zona de Llatinoamèrica i es pregunta:
• Creieu que s’hi concentren molts o pocs conflictes ambientals en aquesta zona?
• Per què pot ser? (relació amb els nexes neocolonials d’extractivisme, revisar M2 si es vol aprofundir)
CONTINGUTS PER A L’EDUCADORA
Diverses experiències del sud global ens poden servir a l’hora d’afrontar els reptes mediambientals i les
agressions al territori al nord. Una de les tècniques realitzada pel “Colectivo Miradas Críticas del Territorio
desde el Feminismo” (grup de Red Latinoamericana de Mujeres defensores de Derechos Sociales y Ambientales) són les cartografies corporals, tècnica que desenvoluparem a continuació. Cal contextualitzar a
l’alumnat explicant que aquest grup de dones diverses volen teixir vincles entre els cossos i el territori que
habitem. Aquestes activitats es comparteixen després en grup per reflexionar juntes i crear estratègies de
vida per estar millor en els nostres territoris.
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2a. Mapeig corporal: Mapeig del cos com a territori (45’)
IMPORTANT: Durant la dinàmica s’acompanyarà a les participants a la creació d’un recorregut per la seva
intimitat i ho plasmaran de forma plàstica. És per aquesta raó que des de l’inici de la dinàmica, l’educadora ha de comunicar que faran aquest recorregut, que és un dibuix que fan per a elles i si no volen ensenyar-lo o explicar res, no ho hauran de fer. Així, per fer aquesta dinàmica es necessita un entorn tranquil i
segur i s’explicitarà a les participants que aquest serà l’ambient de la sessió.

DINÀMICA
Per fer aquesta dinàmica es proposa
que els infants i joves puguin asseure’s i
repartir-se de forma individual pel terra
de la classe. Cal apartar taules i cadires, es
recomana fer-ho des de l’inici de la sessió.
INTRODUCCIÓ PRÈVIA
“Pensar el COS com el nostre primer
TERRITORI, i al territori el reconeixem en
els propis cossos: quan es violenten els
llocs que habitem s’afecten els nostres
cossos, quan s’afecten els nostres cossos
es violenten els llocs que habitem. Els
propis cossos estan plens de sensibilitat,
donen vida i tenen memòria. A través dels
sentits ens connectem amb els territoris:
escoltem el que ens explica el riu o la
muntanya, també escoltem el que ens
explica la ciutat. Veiem els colors dels
espais que ens envolten, el verd de l’arbre
o el gris de l’asfalt, i olorem l’olor del
mar, del nostre menjar preferit, o del fum
dels cotxes. Podem veure com sobre el
propi cos queda imprès el que succeeix en
els territoris: la tristesa per l’explotació,
l’angoixa per la contaminació, però també
l’alegria d’estar construint altres mons
que resisteixen a tanta violència. Mirada
amplia, més sensible i completa del món,
teixir ponts entre feminismes, ecologisme,
la naturalesa i els territoris.”
COM ENS MIREM?
1. Proposar als joves/infants que pensin
el lloc on viuen, per poder situar els
cossos en un context-territori concret.
Viuen en un entorn urbà? Rural? Tenen
accés fàcil a aigua, a menjar o no? El
lloc on viuen se senten sorolls? Què
escolten des de la seva habitació? Com

es l’aire que respiren? Com van fins
a l’escola/institut (caminant, metro,
bici, cotxe, autobús, moto…). Quins
conflictes medio-ambientals detecten
en el seu entorn proper? Detecten que
es vulnerin drets del medi ambient i de
les persones en el territori/entorn on
viuen?
2. Després de la introducció per
contextualitzar la relació entre COSTERRITORI, es convidarà a reflexionar
per mitjà del ‘Mapeig Corporal” la
pròpia relació de cos-territori que
experimenta cada persona. Per així
poder detectar com aquests dos
aspectes estan interrelacionats, fent
que les vulneracions d’un territori
tenen un impacte directe en els cossos
que habiten aquell territori, com també
les vulneracions d’uns cossos també
tenen un impacte directe en el territori
que habiten. Volem posar en relació
l’impacte que tenen els conflictes
mediambientals locals i/o globals en els
propis cossos.
Es reparteix un DIN A3 a cada jove/
infant i colors, i se’ls convida a que
dibuixin una silueta del seu cos que ha
d’ocupar tot el full (dels peus al cap).
Fer-ho de manera individual per més
tard posar-ho en comú. El lema general
per guiar la proposta seria:
• “Dibuixa el teu cos com si fos el teu
territori per relatar què està succeint
amb el teu cos i el teu territori”.
(Quan parlem del propi territori ens
estem referint a aquells espais que
habitem).
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Posteriorment proposem a les
persones participants que senyalin
en aquests mapes del COS-TERRITORI
aquells llocs que menys ens agraden,
a on ens sentim insegures, on
hem sentit violència, dolor, ràbia,
on estan aquells llocs i com els
dibuixem?, és un carrer, una part
de casa nostra, un lloc llunyà a casa
nostra o a prop?; hi ha conflictes
en el territori que ens afecten de
forma quotidiana?, quins? (mineria,
extracció petrolera, conflictes agroindustrials, turisme...), de quina
forma afectem als nostres cossos?

Foto 1. Mapeig del cos-territori elaborat per alumnat
de 6è de l’escola Ernest Lluch.

• “En aquest cos dibuixem alguns dels
espais que habitem quotidianament,
pot ser la casa, el barri, l’entorn...
Quins llocs identifiquem? On
ubiquem aquests llocs en el meu
cos? Quina emoció ens genera
aquell espai, ens sentim segures
o no? Els camins que recorrem
habitualment (on ubiquem aquests
camins? Hi ha algun parc, un
bassal, un hort, arbres o animals?
On ubiquem aquests llocs al nostre
cos? Hi ha algun riu, mar, muntanya,
bosc o carrer? On els situem? Cal
dibuixar en aquest mapa tots aquells
llocs que considerem importants
o necessaris de visibilitzar en un
mapa del territori que habitem.

• Per últim, es reconeixen espais del
COS-TERRITORI que ens facin sentir
segures? Espais ens permetin tenir
una mirada crítica i/o canviar allò
que no ens agrada i que no ens fa
sentir bé perquè vulnera el medi
ambient i/o discrimina/violenta a
les persones?, en quina part del
cos o del territori?, al carrer, al
patí, al llit, a casa? Com s’expressa
aquesta rebel·lia/anhel de canvi?
Un crit, una paraula, una cançó?,
on es manifesta: al cap, al cor,
als peus, a l’estómac, les cames?
Trobem llocs en poder compartirho col·lectivament. Acabem, ens
parem mirar el nostre dibuix, a mirar
el mapa, es troba tot el que volem
plasmar en aquest moment?”

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
https://www.carbono.news/salud-y-alimentacion/dano-al-territorio-y-a-los-cuerpos-asi-impacta-el-extractivismo-en-la-salud-de-los-humanos/
https://territorioyfeminismos.org/2017/11/01/el-cuerpo-como-primer-territorio/
https://territorioyfeminismos.org/metodologias/mapear-el-cuerpo-como-territorio/
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Quan els infants/joves hagin acabat el seu dibuix, ens reunirem en cercle per grups de 3-4 persones i es
compartiran els dibuixos que s’han fet. S’aniran col·locant els dibuixos al centre, creant un gran mapa
corporal-territori.
A partir d’aquí, quan l’alumnat ha fet aquest mapeig, i s’estigui compartint. Cada grup haurà de respondre les següents preguntes en un full que la tallerista després recollirà. (Activitat avaluativa)
• Quines vulneracions de drets del vostre entorn detecteu?
• Quins espais de rebuig i benestar heu assenyalat? I per què?
• Quins aspectes crítics a favor i en contra destaqueu d’aquests espais? Per què?
Després d’haver-ho compartit en grups (qui ho hagi volgut compartir), es proposarà fer un cercle amb tot
el grup classe i es convidarà a compartir a qui li vingui de gust.
MATERIAL PER A L’EDUCADORA
A partir d’aquí, quan l’alumnat ha fet aquest mapeig, cal fixar-nos en els moments en que demanem a
l’alumnat que justifiqui el seu resultat.
• Expressa críticament les vulneracions de drets del seu entorn?
• En general, quins espais de benestar i rebuig assenyalen?
• Quins aspectes crítics a favor i en contra destacaven d’aquests espais?
Des d’aquesta observació l’educadora acompanya les reflexions fent èmfasi en la relació entre COS i TERRITORI.
• Importància de conèixer el propi cos i cuidar-lo.
• Entendre la relació entre COS-TERRITORI (Cos-Territori-ecosistema-món).
• Entendre la importància de conèixer el territori que habitem i cuidar-lo.
• Importància de cuidar tots els éssers vius que habitem en un mateix territori (El territori s’amplia a
món).
• La relació entre vulneracions al medi i vulneracions a les persones.
• Pensar en l’impacte que té en els cossos excedir els límits planetaris.
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2c. Tornada als límits del planeta-conseqüències canvi climàtic i
agressions al territori-límits de les persones (25’)
Un cop dut a terme el mapeig corporal, es recorda l’activitat 2a de la sessió anterior (Mòdul 7), Límits
planetaris. A continuació es desenvoluparan una mica més aquests conceptes, i es reflexionarà quines
diferències existeixen en la superació d’aquests límits en diferents països. L’objectiu d’aquesta activitat és
també experimentar amb el cos la tensió entre el model econòmic i els límits biofísics del planeta.

DINÀMICA
Set alumnes (un per cada un dels límits
que es poden calcular més fàcilment)
participaran activament a l'activitat.

2. Després de dibuixar el sostre ecològic,
les participants faran cinc passos
enrere, ajuntant-se al centre del
cercle, la posició inicial per començar
l'activitat.

Cada participant representarà un territori
diferent: Espanya, Bangladesh, Bolivia,
Canada, Senegal,... I dels límits: petjada
material, emissions CO2, fòsfor, nitrogen,
l'ús d'aigua dolça, canvi en l'ús del sòl,
petjada ecològica. L’alumnat portarà
post-its amb el nom del territori que
representarà.

Veure “FIGURA 2: pas 2”, l'alumnat fa 5
passos enrere.
3. Les participants del cercle aniran
modificant la seva posició depenent del
diagnòstic sobre els límits de diferents
països: Espanya, Bangladesh, Bolívia,
Canadà, Senegal,... i fer fitxes a part
amb aquest enllaç: https://goodlife.
leeds.ac.uk/national-snapshots/
countries/

1. Les participants es disposaran formant
un cercle, mirant cap enfora, units amb
cordes entre ells. Amb tensió entre les
cordes, deixant un espai d'un metre
entre les participants, un cercle serà
dibuixat al terra amb guix o una altra
corda. S’explicarà l'alumnat que aquest
cercle representa el "sostre ecològic" i
es recordarà el significat.
Veure “FIGURA 1: Pas 1”

Pas 1

Pas 2

Pas 3
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COMPAREM LÍMITS
Sostre ecològic: són el conjunt de límits planetaris o condicions del medi ambient que
depenen les unes de les altres i en conjunt permeten que la vida tal com la coneixem sigui
possible (que les plantes, els animals i les persones puguin viure a l’entorn). Si aquestes
condicions varien, la viabilitat de la vida disminueix, i entrem en una ‘zona d’incertesa’. Per
exemple: si augmenten les emissions de CO2, si el sòl es torna infèrtil o si l’aigua es torna
àcida la viabilitat de la vida canvia, i/o disminueix de la manera que la coneixem. I són
coses que estan passant.
A cada un dels 7 infants se li repartirà un territori diferent, i en funció de la mitjana dels
diferents límits treballats avançarà més o menys passes. És a dir, com més límits hagi
traspassat aquell país l’infant haurà d’avançar més passes, fins a sobrepassar si és el cas el
cercle del sostre ecològic. La tallerista, seguint els gràfics, haurà d’anar dient quin territori
i quantes passes haurà d’avançar cada participant. Canadà, Espanya, Bolívia, Estats Units,
Senegal, Noruega i Nepal.

Foto 2 i 3. Alumnes de 6è de primària de l’escola Cèsar August comparant a través del cos els diferents escenaris de
traspassar els límits planetaris i les conseqüències que se’n deriven a nivell local-global.

Preguntes per a la reflexió
• Quines diferències heu observat entre l’estat dels límits en els diferents territoris
tractats? Eren tots iguals? Quines diferències hi havia? Per què es deuen donar aquestes
diferències?
• Qui és responsable de què un país hagi superat un límit? Totes les persones d’aquell
país tenen la mateixa responsabilitat? (incloure les desigualtats dins dels mateixos
països, les relacions de neocolonialisme d’alguns països sobre uns altres, les
responsabilitats d’empreses i governs sobre la destrucció ambiental del planeta...)
• Totes les persones d’aquell país viuran les conseqüències d’haver sobrepassat un límit
de la mateixa manera? Per què? (introduir les possibles diferències que hi pot haver al
futur o ara sobre el repartiment dels recursos naturals bàsics: aigua, menjar, energia,
minerals...)
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REFLEXIONS I MATERIAL PER A L’EDUCADORA
Territoris del Sud Global estan sostenint i patint les conseqüències de l’impacte del model de producció i
consum del Nord Global.
Introduir el concepte del ‘deute ecològic’: com els territoris en general del Nord Global tenen un deute
ecològic més gran cap a la resta de territoris. Necessitat que hi hagi una responsabilitat ecològica, i abordar les problemàtiques ambientals i socials des d’una perspectiva d’intervenció glocal (global+local).
L’objectiu és que entenguin la importància de la interdependència i l’ecodependència, i que puguin observar què passa si se sobrepassen els límits.

3. TANCAMENT (20’)
3a. Debat i conclusions (20’)
• AVALUACIÓ: Debat Cultura de límits = l'acceptació i respecte dels límits del planeta i els propis.
• CONCLUSIÓ: Sempre hi ha conseqüències de la cultura de no-límits, potser no els veiem, però hi són.
Límits socials/humans/planetaris
• Cultura de límits = vulnerabilitat + cures (gènere) (de nosaltres mateixes i del nostre entorn, extrems
malaltissos de les emocions).
LÍNIES PER A DEBATRE
Si no respectem els nostres límits (interpersonals i intrapersonals) i els límits planetaris, si els invisibilitzem,
haurem de fer front a les conseqüències. Si tenim el privilegi de no sentir/veure les conseqüències, algun
altre haurà de fer-ho. No sentir o poder girar el cap sense veure els efectes negatius dels nostres actes al
no respectar els límits naturals, d’altres o els nostres propis, és un privilegi. És la nostra responsabilitat de
cuidar i cuidar-nos; no només per a no sobrepassar els nostres límits, sinó també per poder recuperar-nos
si els sobrepassem i fer un canvi per no tornar a repetir dinàmiques malaltisses o perilloses. L’ecodependència i la interdependència ens conviden a reflexionar sobre la importància de respectar els límits naturals, propis i humans.
CONCLUSIÓ O TANCAMENT
Com hem vist, el planeta té diversos límits per poder existir tal com el coneixem. Cal ser conscients de
quins són aquests límits i respectar-los. Quan sobrepassem aquests límits ens situem en zones d’incertesa
on no ens és possible preveure el nivell de gravetat o quan es produiran conseqüències en aquell aspecte,
són situacions desconegudes. Les zones d’incertesa permeten corregir les nostres actuacions i retornar en
zones segures, cal avançar cap aquestes d’una manera justa i global, garantint un accés equitatiu per totes
les persones i evitant les discriminacions (ja existents) a l’hora d’accedir a recursos.
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Font: Barcelona Més sostenible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/638/
barcelona-se-suma-a-la-xarxa-de-ciutats-de-leconomia-del-donut-per
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BLOC DE
PRIMÀRIA
MÒDUL 8

durada 2h al gimnàs o sala àmplia

Estratègies de decreixement,
cures i sobiranies I
Durant el desenvolupament d’aquest mòdul es presenta la teoria
del decreixement com a proposta que propicia el desenvolupament d’una societat més justa, equitativa i respectuosa amb el
medi i les persones. També s’introdueix la dansa com a eina per
treballar la relació amb una mateixa, amb les altres i amb l’entorn
seguint la línia de la teoria del decreixement i els límits personals
i planetaris.
Per fer-ho, en primer lloc es narra el conte del cargol per explicar la
teoria del decreixement i acte seguit es proposa una dinàmica que
té com objectiu aprofundir en aquest concepte i diferenciar-lo de
‘falses solucions’ o ‘capitalisme verd’ i ‘necro-ecologia’ amb l’ús
d’exemples de propostes concretes.
La sessió continua amb la introducció del cos com a eina d’aprenentatge principal. Es proposen diferents dinàmiques corporals
per treballar els diferents conceptes que s’han estat treballant en
les sessions prèvies.
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CONCEPTES CLAU

Existeixen teories i estratègies que
treballen l’ecodependència.

Decreixement/Sostenibilitat, Cos/
Moviment.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Coneixement de diferents alternatives de consum o activitats econòmiques relacionades
amb la producció de béns i serveis.

OBJECTIUS
• Conèixer el decreixement com a proposta que permetria desenvolupar-nos en una
societat més justa, equitativa i respectuosa amb el medi ambient i les persones.
• Conèixer la dansa (cos-moviment) com a eina per treballar la relació amb una mateix,
amb les altres i amb l’entorn.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (40’)
Introducció al decreixement
Horitzó de propostes

SEGONA PART

Contrastos (60’)
Cos-moviment

TERCERA PART

Tancament (20’)
Cos-moviment

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Targetes ‘Horitzó propostes’ (x4),
música, reproductor de música (escola/
institut).

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (20’)
1a. El conte del caragol (20‘)
Després d’haver reconegut les explotacions al medi (M7) i després d’haver posat en relació el cos amb el
territori i haver conegut els límits planetaris. S‘explica a l’alumnat que en aquest i el següent mòdul ens
endinsarem a conèixer alternatives, i concretament en aquest mòdul es parlarà del “decreixement” o “teoria de la sostenibilitat”, i per fer-ho es farà a partir d’un conte que explica la metàfora del cargol.
Es llegeix el conte (Annex 1), i a continuació es formulen un seguit de preguntes per afavorir la comprensió
del mateix:

Preguntes
• Què ens explica el conte? Quina és la idea principal?
• Quina és la relació del creixement del cargol i el creixement del que parla la Vesna?
• Creieu que construir més edificis implica benestar?

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
Trencar la relació d’idees entre creixement i benestar, exemplificant que molts cops aquest creixement
provoca més desigualtat i, per tant, s’oposa frontalment al benestar.
Quelcom similar a l’explicació d’Ivan Illich simplificada a primària i secundària:
“El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una
tras otra las espirales cada vez más amplias; después cesa bruscamente y
comienza a enroscarse cada vez en decrecimiento, ya que una sola espiral
más daría a la concha una dimensión dieciséis veces más grande, lo que en
lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces
cualquier aumento de su productividad serviría solo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fuera de los límites fijados
por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espirales, los
problemas del sobre crecimiento se multiplicarían en progresión geométrica,
mientras que la capacidad biológica del caracol solo puede, en el mejor de los
casos, seguir una progresión aritmética.”
Ivan Illich

1b. Horitzó de propostes (20‘)
L’objectiu d’aquesta dinàmica consisteix en pensar quines propostes formen part de la teoria del decreixement o de la sostenibilitat. Aconseguint al final de la dinàmica un ‘Horitzó de propostes decreixentistes/
sostenibles’.
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Per fer la dinàmica es necessitarà tenir ja
preparades unes targetes de tres tipus
(mirar annex 2):
• Propostes alineades amb la teoria del
Decreixement.
• "Falses solucions" o propostes que
podríem entendre dins de tàctiques
"green-washing" o del capitalisme verd.
• Propostes necro-ecològiques o
exemples d'activitats que no respecten
la natura ni la vida.
Aquesta activitat es pot realitzar de dues
maneres diferents, per tal d’adaptar-se
millor a cada grup: (opció A i opció B).
OPCIÓ A
Es faran grups de 4-5 persones. I cada
grup tindrà un feix de targetes (cada
grup tindrà totes les targetes, ja que
faran la dinàmica per grups de forma
simultània). Totes les targetes estaran
barrejades i seran deixades en un taco/
feix. La dinàmica consistirà en el fet
que els alumnes vagin deixant al terra,
alineades de manera horitzontal, les
targetes que considerin que pertanyen a
la teoria del Decreixement. Per torns d'un
en un, l’alumnat podrà agafar una targeta
o decidir si volen modificar aquelles que ja
estan al terra.
Quan una participant deixi una targeta i
el següent consideri que no és correcta,
haurà de posar-la en posició vertical com
a primer pas per eliminar-la de l'horitzó de
propostes. Si una altra persona coincideix
que aquesta targeta que està en vertical
no és correcta, podrà treure-la de l'horitzó
de propostes. Si al contrari creu que
és correcta, podrà tornar a posar-la en
posició horitzontal. Tot això haurà de ser
fet en silenci i l'alumnat no podrà fer dues
accions seguides. Si algú vol posar una
targeta a l'horitzó i després reaccionar
perquè altre company o companya ha
posat en vertical una targeta i no li sembla
bé, haurà d'esperar almenys un torn (per
afavorir la participació de tothom).
* Les targetes que ha eliminat cada grup
es separen i s’ajunten en una mateixa pila,
per poder debatre en grup posteriorment.

Foto 1. Alumnes de 6è de l’escola Cèsar August
construint l’horitzó de propostes.

Caldrà posar atenció si sorgeixen
conflictes entre alumnes que es
contradiuen a l’hora d’eliminar targetes,
és una oportunitat per gestionar un
debat.
Aquest pot ser un espai per a treballar les
dimensions del decreixement més enllà de
l'economia/ciència, més enllà de l'afirmació
que cal reduir la base material en la qual
basem la nostra economia. Respectant la
diversitat, gaudint del "pluriverse".
OPCIÓ B
Es faran grups de 4-5 persones. I cada
grup tindrà un feix de targetes (cada
grup tindrà totes les targetes, ja que
faran la dinàmica per grups de forma
simultània). Totes les targetes estaran
barrejades i seran deixades en un taco/
feix. La dinàmica consistirà en agrupar les
targetes en tres columnes segons si són:
propostes ”falses solucions”, propostes
“decreixentistes” i propostes en contra del
decreixement. Per això, han d’establir un
diàleg entre els membres del grup i decidir
el lloc que li correspon a cadascuna.
Cada grup disposarà d’unes targetes en
blanc on podran escriure si volen, altres
frases que consideren importants i no hi
apareixen.
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ESPAI DEBAT PROPOSTES
Després d’haver fet la dinàmica, s’iniciarà un espai de debat amb tot el grup-classe, on es parlarà sobre
quines han considerat que eren propostes decreixentistes, i quines les han emmarcat dins de falses solucions o en contra del decreixement. Per això, es divideix la pissarra en tres columnes: propostes ”falses
solucions”, propostes “decreixentistes” i propostes en contra del decreixement; per tal d’anar enganxant
les frases a mesura que les van classificant. La tallerista agafarà una targeta i cada grup anirà dient on
l’ha col·locada i el perquè. Abans de finalitzar el debat, es pregunta si algun grup ha decidit afegir alguna
targeta més i es realitzarà el tancament.
L’educadora pot explicar el què és el decreixement i les diferències entre les falses solucions i les propostes
decreixentistes.
Es poden utilitzar algunes de les targetes per generar debat, i també perquè s’entengui el concepte de
‘decreixement’.
MATERIAL PER A L’EDUCADORA
És important alertar que en la dimensió de les alternatives també existeixen propostes que emmarquen en
la dimensió de “falses solucions”, com són les iniciatives al voltant de la idea de construcció d’un “capitalisme verd” o de “greenwashing”. Tenint en compte que el sistema tendeix a l’acumulació de capital sense
tenir en compte la seva (re)distribució, i que es regeix per la falsa premissa de creixement il·limitat –sent
que el planeta i els recursos són finits– la idea de “capitalisme verd” és un oxímoron. El “greenwashing”
implicaria mesures parcials i insuficients de caràcter ambiental que institucions o empreses apliquen per
millorar la seva imatge, però que són parcials, insuficients o, fins i tot, contraproduents en la defensa
ambiental o ecologista.
Un exemple de “falsa solució” és aprovar la producció d’energies renovables, com són les hidroelèctriques,
els molins de vent i els parcs solars -i que implicarien en principi una proposta més neta-, però construïdes
en zones on les seves comunitats no s'aprofitarien d’aquesta energia, o fins i tot se n'hauran de desplaçar
per a la seva localització. També es poden donar altres contradiccions, com que aquestes construccions
s’hagin realitzat, per exemple i en alguns casos, amb energies fòssils o que s’ubiquin en reserves naturals
o camps de conreu que poden permetre la sobirania alimentària.

Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l'escola i al món

SEGONA FASE

El decreixement, com els ecofeminismes, són mirades que ens ajuden a entendre la
complexitat del nostre entorn eco-social i el model econòmic actual per valorar les alternatives
existents i imaginar nous models.
És una proposta social i política que en la seva base advoca per disminuir, de manera
controlada i progressiva, la producció que propugna l’actual model econòmic. És també una
visió que assenyala la impossibilitat de reconciliar un model basat en el creixement econòmic
amb la sostenibilitat i qualitat de la vida, buscant trobar un millor equilibri entre l’activitat
humana i la natura.
Les responsabilitats de l’extractivisme en els territoris i el nivell de consum de recursos
(alimentaris, energètics, etc.) segons les realitats socials és molt desigual. D’una banda, per
exemple, les direccions de grans empreses transnacionals –en moltes ocasions establertes
en països occidentals-, concentren capital i es beneficien econòmicament de l’espoliació
de recursos naturals. Una part molt important del seu consum es realitza per part de les
poblacions del Nord Global, però també de manera desigual segons col·lectius socials en
situació més o menys afavorida. D’altra banda, són les poblacions dels països de l’anomenat
Sud Global les més perjudicades pels impactes de l’extractivisme, a la vegada que pateixen una
greu vulneració de drets en no tenir en molts casos totes les necessitats bàsiques cobertes,
com és tenir una correcta alimentació, un habitatge digne i/o accés a energia per a consum
domèstic, entre d’altres. Per tant, les alternatives de decreixement passen per una millor
distribució dels recursos necessaris per a la vida en equilibri amb el medi natural.
Moltes de les mirades crítiques coincideixen en remarcar la necessitat de fer transicions ecosocials cap a nous models que posin les persones i els ecosistemes en el centre, en lloc
del capital, i on les propostes ecofeministes i de creixement encaixarien.
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2. CONTRASTOS I TANCAMENT (80’)
2a. Cos-moviment (80’)
En la segona part del mòdul participarà una professional de la dansa. L’objectiu és posar-hi COS a tot el
que s’ha anat treballant fins aleshores.
1. RODA DE NOMS (10’)
Per iniciar la dinàmica corporal es farà un cercle on tothom estarà dret. Com que hi haurà una persona
nova farem una roda de noms. Però, quan ens presentem i diguem el nostre nom haurem d'acompanyar
la veu amb un moviment.
El nom i el moviment el repetirà tot el grup. La segona persona haurà de dir el nom i fer el moviment de
la primera persona, i després dir el seu nom amb un moviment. La tercera persona haurà de repetir el
nom i moviment de la primera persona, el nom i moviment de la segona persona, i finalment el seu nom
i moviment. I així successivament fins que tothom s’hagi presentat.
2. CANT (5’)
Seguint amb el cercle, la dinamitzadora ensenyarà un cant a tot el grup. I el repetiran fins que el tinguin
una mica familiaritzat.
La idea de treballar des del cant és per connectar directament amb el cos. Veure com la veu ens connecta
amb la corporalitat. Els cants col·lectius com a forma de comunicació i unió al llarg de la història de la
humanitat en diferents contextos culturals.
3. ESCALFAMENT-SACSEIG CORPORAL (10’) [s’inicia la música]
Es deixaran 10 minuts de sacseig del cos, es donaran algunes indicacions perquè moguin diferents parts del cos, i vagin destensionant-lo. Fins que es permetin tot el moviment
que el cos els demani, inclòs deixant anar la veu.
Es deixaran uns minuts de ‘moviment lliure’, on tot és possible mentre no es molesti a la resta de companys i companyes. Experimentar amb el cos, el moviment, les velocitats,
les textures...
4. INTERDEPENDÈNCIA EN MOVIMENT
Jocs confiança/ Pes-contrapès (15’) - [Posar música de fons]

Alumnat de 6è de primària de l’escola Cèsar August
experimentant a través del cos els límits personals.

Després d’haver deixat anar tensions corporals, ens introduirem a cooperar amb les companyes.
Es faran grups de dos o tres (per fer-ho es pot dinamitzar la dinàmica dels paquets: tothom està moventse per l’espai i la tallerista diu un número, i s’han d’agrupar en grups d’aquell número de persones, es pot
fer diversos cops fins que el número sigui 2, que és amb el que treballarem per fer els jocs de confiança i
pes i contra-pes.
En aquest punt la proposta consisteix en trobar-nos amb altres cossos i cooperar.
• Exercici 1. Estar assegudes per parelles al terra, esquena amb esquena. L’objectiu és que s’aixequin del
terra sense ajudar-se de les mans.
• Exercici 2. Hauran de caminar de cantó a cantó de l’aula amb les espatlles tocant-se tota l’estona.
• Exercici 3. Hauran de caminar de cantó a cantó de l’aula amb la part del cos que ells escullin que estigui
en contacte entre les dues persones.
• Exercici 4. Es treballarà el contra-pes, es faran parelles. Ajuntaran els peus i s’agafaran de la mà. La idea
és que sense moure els peus i sense que es deixin anar de la mà, que vagin deixant caure el seu pes
endarrere/al costat (es poden proposar les diferents formes), formant una V.
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Es farà un cercle on totes les persones estaran agafades de les mans. Es jugarà amb les tensions, fent més
gran i més petit el cercle (apropant-nos i allunyant-nos del centre). Després la tallerista demanarà que
sense deixar-se anar de les mans, comencin a fer-se nusos entre ells i elles. Fer nusos amb el cercle que ells
i elles conformaran.
Un cop el cercle ja no tingui forma de cercle i estiguin tots i totes ben lligades, s’iniciarà el procés de desnusar l’embolic creat. No podran parlar, però en aquest procés la tallerista proposarà cantar el cant que
havien après a l’inici.
5. DINÀMICA VELOCITATS + CONCEPTES (10’) - [MÚSICA DE FONS]
Un cop hagin desfet els nusos, es convidarà a deixar-nos anar de les mans un altre cop. Es convidarà a
que cada persona comenci a caminar en silenci i lliurement per l’espai, prenent consciència del propi cos
i de com està.
La tallerista anirà donant indicacions de com s’hauran de moure, i entre les indicacions de com ha de ser
el seu moviment s’introduiran conceptes treballats durant la campanya FemECO.
• Caminar molt lent.
• Córrer.
• Caminar molt silenciosament i amb molt de compte, com si el terra estigués ple de flors i marietes i no
les volguéssim xafar.
• Saltar molt amunt.
• Caminar amb molta presència, perquè volem que se’ns vegi.
• Conceptes: decreixement, sobiranies, ecodependència, interdependència, vulnerabilitat, cures.
• Moure’ns com si fóssim una fulla i fes un dia de molt vent.
• Moure’ns com si fóssim un bus, una grua, un tren, un vaixell.
• Caminar d’esquena, a peu coix, a quatre grapes.
6. FAULA CORPORAL-4 ELEMENTS (20’) - [MÚSICA DE FONS]
Es convidarà a l’alumnat a que camini per la sala, i la dinamitzadora els anirà guiant amb diferents preguntes.

Terra
Us convido a que comenceu a caminar per l’espai, a moure-us, en silenci, respectant als
companys i companyes. Sent conscients de l’espai que ocupa el nostre cos, i sent conscients
que aquest espai també el compartim amb altres éssers... M’agradaria que penséssiu ‘què és
per vosaltres la terra?’, ‘què us ve al cap quan penseu en la terra?’, ‘apareix alguna sensació
corporal?’.
Estem constantment connectades amb la Terra, la toquem amb els peus. El nostre cos té un
pes, que amb la força de la gravetat fa que estiguem en contacte amb la terra. La terra pesa,
té una forma sòlida. La podem tocar. La terra té presència, ocupa un espai i un temps. I és un
temps lent... La terra va lenta.
[La idea és anar conduint el relat de la Terra cap a la LENTITUD i el PES].
Cada cop sentim més aquest pes en el nostre cos, i cada cop sentim com el cos va més a
poc a poc. Caminem més lent, més lent, més lent... Fins que el moviment és minúscul, quasi
imperceptible. I ens aturem, ens quedem quietes allà on estem.
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Sentim com les plantes del peu estan totalment en contacte amb la Terra. I com si fóssim
arbres, sentim com ens anem arrelant a poc a poc. Si ho volem podem tancar els ulls. Ens
podem imaginar com surten arrels del nostre cos que van entrant a poc a poc cap al terra.
Anem respirant, agafant aire i deixant anar l’aire. I com en aquest acompanyament de la
respiració les arrels van agafant forma, i van fent-se un lloc cap al terra.
Poc a poc, anem deixant caure el cap. Ens imaginem que apareixen més arrels que ens estiren
de dalt cap a baix. I poc a poc, ens anem deixant caure endavant vèrtebra per vèrtebra. Fins
que tinguem el torç totalment endavant. Deixem el cap solt. Amb les mans podem agafar
argila del terra i posar-la en aquells llocs del cos que detectem que hi ha tensions o dolors. [Ens
podem quedar una estona en aquesta posició.]
Sentim tant el pes del propi cos, i les arrels que ens envolten. Que deixem caure el nostre pes a
la Terra. Ens deixem caure, seguim el camí de les arrels i entrem a la terra. Ens rebolquem a la
terra, sentim que som part de la terra.

Aigua
Sentim com hi ha molècules d’aigua que van entrant en aquesta terra i sentim com l’argila
es converteix en una substància més fluida, més modelable. Sentim com cada cop hi ha més
aigua. I poc a poc, anem a buscar la font d’on surt aquesta aigua. En aquesta busca ens
trobem una cascada preciosa. Ens comencem a netejar amb aquesta aigua, traient-nos l’argila i
el fang que teníem.
L’aigua de la cascada ens convida a entrar. I decidim entrar a l’aigua, fins que l’aigua ens
arriba fins a uns centímetres per sota del melic. Sentim com la nostra cintura forma part del
moviment de l’aigua. I el nostre cos es mou d’un cantó a l’altra, moviments suaus que surten
de la pelvis, de la cintura.
Ens continuem banyant, ens continuem netejant amb l’aigua del riu, de la cascada, i ens anem
movent. Estem mullades, però no tenim fred. Estem a gust. Som part del riu també. El riu pot
ser suau i tendre. O pot tenir un corrent més forta, i per tant, el moviment també serà més
fort.
I el riu va baixant, i va baixant. Fins que desemboca. On desemboquen els rius? Aquest riu,
com la majoria de rius, desemboca al mar, a l'oceà.
I arribem al mar. El mar és gegant, és majestuós. Però el mar està rebent des de les pluges, des
dels rius, des de les fàbriques i els vaixells, des de les ciutats, un munt d’escombraries, de tot
allò que estan creant les empreses i els éssers humans.
I el mar està disgustat, aquest fet li provoca un gran enuig. D’aquest enuig, s’enfada, s’enfada
molt, fins a tal punt que comença a engrandir els seus moviments, i crea un tsunami. Un gran
tsunami, una gran tempesta. Moviments grans i bruscos enmig de l’oceà.
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Es veu un llampec que il·lumina la tempesta, i se sent un tro que ho fa ressonar tot. La força
del llampec ho fa cremar tot. Comencen a caure més llamps i trons a tot allò que és nociu i
danyí per la naturalesa. Es deixa anar tot. Tot crema, es transforma.
Us convido a que poseu les mans al plexe solar, uns centímetres per sota del vostre pit.
Observeu com tot allò que no és just per la naturalesa està sent cremat.
Després que tot hagi cremat, queden les cendres. Les cendres d’allò que ha fet tant mal a la
vida i la naturalesa.

Vent
Arriba el vent i fa volar aquestes cendres. Per endur-se-les pel món, i fertilitzar de nou la terra.
Som l’aire, som el vent. Som molt lleugeres, com la cendra, com unes plomes, i anem volant
per les noves terres.
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ANNEX 1
Conte decreixement

És dimecres i la Vesna acaba de dinar per tornar a l’escola. Avui és un
d’aquells dies que té ganes d’aprendre, i estava esperant que arribés l’hora
de medi perquè sap que avui parlaran sobre un dels seus animals preferits, el
caragol.
A l’aula els expliquen que existeixen molts tipus de caragols, que alguns
viuen als rius, altres són terrestres i fins i tot n’hi ha a deserts i al mar. El que
més sorprèn a la Vesna és una característica que descobreix dels caragols: els
caragols van creixent, alimentant-se, augmentant de pes i fent-se grans, però
quan saben que ja no podran suportar més pes comencen a fer-se petits, a
decréixer, caragolant la seva closca fins a tenir una mida que puguin sostenir
(sostenible).
Amb aquesta història la Vesna se’n torna a casa rumiant sobre aquesta
capacitat de fer-se petit, de decréixer la seva mida. “Que intel·ligent que és el
caragol” pensa la Vesna.
Seguint amb el camí cap a casa la Vesna veu com la seva ciutat cada dia és
més gran, cada dia hi construeixen més edificis i blocs de pisos. Des que té
memòria la seva ciutat creix sense parar. Ella sap que a altres ciutats i països
del món passa el mateix, les ciutats, els ports i aeroports, les carreteres i les
fàbriques, totes creixen sense parar.
Amb el que ha après avui la Vesna a classe es pregunta si la societat, la gent
i els polítics de la seva ciutat, d’altres països i d’arreu del món no hauríem
de fer com el caragol: pensar fins quan el planeta (la nostra closca) podrà
suportar tot el que volem créixer i llavors veure si hem de tornar-nos una mica
més petits, tornar a donar espai a la natura on ara hi ha ciutat, tornar a deixar
créixer els boscos on hi ha carreteres...
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Horitzó de propostes
Propostes “Decreixentistes”
Cultivar els aliments necessaris
per a les persones d’un territori.
Fer horts comunitaris als barris.
Treballar menys per repartir les feines i
que tothom pugui treballar.
Repartir les feines de cura,
cuidar entre totes les persones.
Limitar l’energia que gasten les grans empreses.

Aturar la construcció de noves mines.
Crear productes amb materials reutilitzables
(gairebé) infinites vegades.
Fer més petits els ports i aeroports.
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Que els països enriquits redueixin el consum i els
empobrits l'augmentin per cobrir les seves necessitats.

Buscar una millor qualitat de vida sense empitjorar
la del planeta (medi ambient/natura).

Garantir terres i llocs de treball per a les dones i
identitats vulnerades.
Que tothom tingui unes bones condicions de vida
que siguin respectuoses amb els altres éssers vius i
ecosistemes.
Que la gent de la ciutat, del camp, muntanyes i d’arreu
tingui el mateix accés a hospitals, escoles, biblioteques...

Protegir les diverses espècies de plantes als camps
per evitar monocultius.

Comprar productes cultivats a prop i
sense malmetre el medi ambient (locals i ecològics).
Que tothom pugui decidir com repartir l’aigua,
l’energia i altres recursos de forma conscient
amb els límits planetaris.
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Horitzó de propostes
Propostes “Falses solucions”
Construir més parcs eòlics.

Fer que la gent recicli més.

Augmentar la fabricació de cotxes elèctrics.

Encendre la rentadora de 22h a 23h.

Reutilitzar l’aigua del reg de camps de golf.

Marcar al supermercat quins són els productes “eco”.
Treballar molt per tenir més diners i
descansar amb unes bones vacances.
Enviar diners a països pobres per poder-los ajudar.
Reduir la jornada laboral de les dones perquè puguin
cuidar més dels fills i la casa.
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ANNEX 3

Horitzó de propostes
Propostes en contra del decreixement
Deixar a les empreses que controlin
els seus nivells de contaminació.
Anar a comprar a centres comercials i
grans supermercats.
Treure tot el petroli possible d’una zona.
Viatjar i fer turisme internacional
per conèixer altres cultures.
Viatjar en avió i en creuer a països exòtics.
Construir més abocadors.
Convertir boscos en grans conreus.
Construir més pisos a grans ciutats.
Vendre boscos, platges i muntanyes a persones.
Pagar sense contracte a dones
perquè facin les feines de la llar.
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BLOC DE
PRIMÀRIA
MÒDUL 9

durada 2h a l'aula

Estratègies de decreixement,
cures i sobiranies II
L’objectiu d’aquest mòdul consisteix en conèixer i reflexionar sobre les sobiranies, els béns comuns i els drets com a plantejaments
realistes, justos i necessaris per viure.
Per fer-ho, a l’inici de la sessió s’introdueix el concepte de sobiranies i es convida a aprodunfir a través de diferents jocs per tal de
comprendre el concepte. Durant la segona part de la sessió es presenten diferents exemple i lluites locals i d’arreu representatives a
través de diferents vídeos i explicacions.
Per últim, s’introdueix l’experiència de proposta decreixentista o
representativa d’una sobirania que es visitarà durant el següent
mòdul (mòdul 10).

Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l'escola i al món

SEGONA FASE

CONCEPTES CLAU

Les sobiranies, els béns comuns i els
drets tenen en compte les necessitats de
les persones (i dels territoris) i els límits
biofísics del planeta.

Sobiranies, béns comuns, drets, justícia
global.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Coneixement de diferents alternatives de consum o activitats econòmiques relacionades
amb la producció de béns i serveis.

OBJECTIUS
Conèixer i reflexionar sobre les sobiranies, els béns comuns i els drets com a
plantejaments realistes, justos i necessaris i veure alguns exemples.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (80’)
Fem memòria (10’)
Què són les sobiranies? Coneixem-les jugant (60’)
Reflexió (10’)

SEGONA PART

Contrastos (30’)
Descobrim algunes sobiranies i lluites d’arreu

TERCERA PART

Tancament (10’)
Presentació de les experiències del M10

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Annex jocs i materials:

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.

• Joc 1: 7 fitxes colors.
• Joc 2: fitxes 3 en ratlla.
• Joc 3: targetes.
• Joc 4: palets construcció.
• Joc 7: targeta “dret a l’educació i la
cultura”.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (80’)
1a. Fer memòria dels conceptes treballats fins ara (10’)
Abans de començar amb contingut nou de la sessió, es preguntarà si es recorda el que s’ha treballat fins
ara. I conjuntament es farà memòria del material utilitzat en les sessions anteriors.
• M7: prendre consciència de la gran quantitat d’explotacions al medi que existeixen, de l’impacte del
canvi climàtic. Es recordaran els conceptes d’ecodependència i interdependència.
• ER3: Relació entre COS-TERRITORI. Concepte límits planetaris
• M8: Concepte de decreixement.

1b. Què són les sobiranies? Coneixem-les jugant. (60‘)
Després d’haver fet memòria dels coneixements treballats fins ara, s’explica que en aquest mòdul coneixerem el que són les sobiranies.
Es pregunta si algú sap, coneix o ha sentit a parlar del concepte sobiranies: “Algú sap què és una sobirania? En podríeu posar un exemple?“. Aquesta pregunta no esperem que sigui resposta en profunditat.
Es llegirà una breu definició de què és una sobirania:
“Les sobiranies (els béns comuns i els drets) són aquelles models de vida que plantegen cobrir les necessitats de les persones (de manera equitativa i democràtica) tenint en compte els límits biofísics del planeta
(que en vam parlar al M7). “

DINÀMICA
Farem una activitat on jugarem a 7 jocs diferents per introduir i entendre a què ens estem
referint quan parlem de sobiranies. Per fer-ho dividirem l’aula en 7 espais. En cada un dels
espais hi haurà un joc que introduirà una sobirania concreta.
Els alumnes també es dividiran en 7 grups, i cada un dels grups començarà amb un joc (un
dels espais) coneixent una sobirania concreta. Al cap de 6 minuts es farà rotació i els grups
d’alumnes aniran al següent joc. Les rotacions es faran fins que tots els grups hagin passat
per tots els jocs, i les anirà dinamitzant l’educadora.
Es recomana que abans de dividir els grups l’educadora expliqui per sobre cada un dels
jocs, sense dir específicament quina sobirania es treballa a cada un dels jocs, això es
parlarà al final a la reflexió. I després, durant el desenvolupament de la dinàmica també
anirà resolent dubtes en cas que apareguin, i anirà observant el procés i resultat de cada
joc i cada un dels grups.
Fer fotos d’aquesta activitat.
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• En aquest joc es treballarà la sobirania alimentària.
• L’alumnat haurà de trobar les set diferències (indicades en la llegenda de la imatge) i
les marcarà amb els clips. Quan canviïn de joc ho trauran perquè el següent grup pugui
jugar-hi.
• https://www.setem.org/catalunya/campanas/sobirania-alimentaria/
JOC 2. TRES EN RATLLA.
• En aquest joc es treballarà la sobirania energètica.
• L’alumnat disposarà d’un taulell de 3x3. En cada requadre hi haurà una frase escrita,
algunes de les frases fan referència a aspectes que sí van acord amb la sobirania
energètica. D’altres frases promouran el contrari.
• L’objectiu de l’alumnat serà aconseguir fer tres en ratlla marcant amb els cercles allò
que sí que s’emmarca dins de les sobiranies, i amb una X allò que no.

SOBIRANIA

NO SOBIRANIA

• Funcionament participatiu

• Els diners són més importants que
el respecte a la vida

• Beneficis socials

• Explotació del medi

• Sostenibilitat ambiental

• Visió de l’energia com a negoci

• Equitat de gènere

• Funcionament per jerarquia

• Visió de l’energia com a dret
universal

JOC 3. SUMANT I RESTANT
• En aquest joc es treballarà la sobirania de l’aigua.
• L’alumnat disposarà d’un taulell 5x4 com aquest:

Gestió de l’aigua
democràtica i pública.

+

=

Gestió de l’aigua
democràtica i pública.

-

=

Gestió de l’aigua
democràtica i pública.

+

=

Gestió privada de l’aigua.

-

=
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• L’alumnat també disposarà de 8 targetes que les haurà de col·locar en els espais en buit
fent que les sumes i/o restes tinguin sentit des d’una perspectiva sobirana de l’aigua.

TARGETES
• Ús de l’aigua en equilibri amb els recursos naturals
• Aigua neta, potable i no contaminada
• Canalització de l’aigua potable
• Respecte al flux de l’aigua i als ecosistemes
• Dret col·lectiu a l’aigua
• Sense dret col·lectiu a l’aigua (x3)

JOC 4. ELS PILARS DEL TERRITORI
• En aquest joc es treballarà el dret al territori rural i urbà.
• L’alumnat disposarà de 12 bastonets que estaran barrejats. Cada bastonet representarà
un element que promogui o no el dret al territori rural i urbà.
• El grup d’alumnes hauran d’escollir els 6 elements que consideren més necessaris per
poder garantir el dret al territori rural i urbà. Amb aquests bastonets hauran de crear
una construcció. (Seran construccions ràpides i efímeres, ja que només disposaran de
10 minuts i el següent grup haurà d’utilitzar els mateixos bastonets).
• Els elements que hi ha escrits en els bastonets són els següents:

ELEMENTS QUE PROMOUEN
EL DRET AL TERRITORI RURAL I URBÀ

ELEMENTS QUE NO PROMOUEN
EL DRET AL TERRITORI RURAL I URBÀ

• Participació

• Contaminació

• Accés a educació

• Segregació

• Representació inclusiva

• Gentrificació

• Accessibilitat en els espais
• Accés a sanitat pública/qualitat
• Accés a habitatge digne
• Xarxes de suport
• Natura
• Transport públic
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• En aquest joc es treballarà el dret a les cures.
• L’alumnat disposarà d’un seguit d’imatges i haurà d’esbrinar què simbolitzen cada grup
d’imatges.

1

Vida

>

Diners (capital)

2

Decisió horitzontal
(assemblea)

>

Decisió vertical (una persona
sola amb més poder)

3

Contaminació, cotxes

<

Passeig verd

4

Rellotge (sensació de poc
temps i estrès)

<

Temps pausat, contemplació

5

Suport mutu, repartició
col·lectiva de les cures,
responsabilitat

>

Dones com a principals
cuidadores sense
reconeixement

JOC 6. SOPA DE LLETRES
• En aquest joc es treballarà el dret a la salut.
• L’alumnat disposarà d’una sopa de lletres, i en un full a part hauran d’escriure les
paraules que van trobant en relació amb el dret a la salut. (Important remarcar que no
escriguin en el full de la sopa de lletres).
• Paraules: cos; decidir; drets sexuals; drets reproductius; horitzontalitat; qualitat; pública;
salut física; salut psicoemocional; temps d’atenció; escolta activa.
JOC 7. QUI SÓC?
• En aquest joc es treballarà el dret a l’educació i la cultura.
• Hi haurà un paper amb una paraula escrita. És important que aquest paper estigui girat
i que les persones no el puguin veure a simple vista.
• Sortirà una persona voluntària del grup, i es posarà el paper el front sense poder llegir
que hi posa. Aquesta persona haurà de fer preguntes a les seves companyes (que sí que
veuran el paper) fins a esbrinar qui és.
Paper: Dret a l’educació i la cultura
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1c. Reflexió (10’)

Preguntes per a la reflexió
Es faran els 7 jocs, després ens posarem en cercle per compartir el que hàgim pogut
observar dels jocs. Per reflexionar l’entorn a les sobiranies.
• Quines sobiranies creieu què s’han treballat en cada un dels jocs?
• Després d’haver jugat, com definiríeu el que és una sobirania?
• De quins temes creieu que estem parlant quan parlem de sobiranies?
• Coneixeu exemples de sobiranies en el vostre entorn? En podríeu mencionar alguna?

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
Es menciona el model de consum i de producció que impera actualment que es basa en una falsa creença
que existeixen recursos il·limitats. I s’explica que les sobiranies apareixen com a alternativa que respecten
el dret al medi ambient i defensen i vetllen per la no discriminació de les persones.
(No confondre amb falses solucions, capitalisme verd).
Per bastir les transicions eco-socials i construir nous models que impliquin la sostenibilitat de la vida, és
indispensable integrar la perspectiva dels béns comuns, les sobiranies i l’accés a drets, com horitzons de
models que tinguin en compte, per una banda, els límits biofísics i, per l’altra, la cobertura de necessitats
humanes amb equitat i de manera democràtica.
Quan fem referència als comuns i les sobiranies, estem parlant d’aigua, energia, aire net, sòls fèrtils, boscos, aliments, processos que regeneren els (eco)sistemes vius, però des d’una perspectiva ecofeminista
també d’habitatge, salut, educació i cures. Els comuns són tots aquells recursos col·lectius vitals per a desenvolupar les nostres vides quotidianes i satisfer les nostres necessitats com a part d’una comunitat, des
d’una òptica d’equitat, sostenibilitat, inalienabilitat i democràcia, i desterrant l’acumulació, la propietat
privada i la precarietat.
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• SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: dret a decidir en comunitat com i quins aliments produir i consumir, de forma justa i respectuosa amb l’entorn i el medi ambient, i adaptant-se a les necessitats de cada comunitat
i persona.
• Exemples: producció local a horts urbans comunitaris. Augmentar el nombre de terres (sòls) públiques. Distribució a partir de mercats locals diversos que posin els aliments a un preu just a apropar
productors i consumidors a evitar la distribució amb grans superfícies.
• Webs de referència i suport: https://etselquemenges.cat/especialista/esther-vivas/que-es-la-sobirania-alimentaria, https://cat.justiciaalimentaria.org/
• SOBIRANIA ENERGÈTICA: dret a decidir comunitàriament com generar i utilitzar l’energia, sense perjudicar altres persones i sense malmetre el medi ambient, assegurant l’accés just i necessari a cada
comunitat i persona.
• Exemples: gestionar energies com la llum i l’electricitat de forma pública per deixar de dependre
de grans empreses i dels seus preus abusius a provoquen pobresa energètica cada vegada a més
famílies donat que no poden pagar els preus d’aquests recursos. Acompanyar aquest canvi amb un
decreixement energètic i sostenible a utilitzar energies renovables per satisfer necessitats bàsiques i
necessàries, deixant de banda la producció i consum per a activitats no necessàries per al benestar
social i ambiental.
• Webs de referència i suport: https://xse.cat/manifest/, https://pobresaenergetica.es/2018/11/09/reclamem-un-nou-model-energetic-mes-democratic-participat-basat-en-les-energies-renovables-quegaranteixi-els-drets-energetics-de-la-ciutadania/
• DRET COL·LECTIU A L’AIGUA: dret comunitari a decidir conjuntament com gestionar i utilitzar l’aigua,
obtenint-la de forma respectuosa amb el medi i assegurant l’accés necessari a l’aigua a totes les persones.
• Exemples: gestionar públicament l’aigua des dels diferents municipis i comunitats a evitar la gestió
per part d’una empresa privada. Aigua pública a preu de servei. Evitar malbaratar l’aigua per interessos individuals que vagin en contra del benestar social i ambiental a per exemple evitar fer pous,
d’on extreure aigua, sense control perjudicant-nos els uns als altres; omplir piscines particulars; fer
ús de grans quantitats d’aigua per produccions que no promouen el benestar social i ambiental.
• Assegurar que tota persona i comunitat disposa de l’aigua necessària per satisfer les necessitats
bàsiques.
• Webs de referències i suport: https://amap.cat/ca/presentacio/
• DRET AL TERRITORI RURAL I URBÀ: dret a utilitzar els espais rurals o urbans, que s’adaptin a totes les
necessitats de la comunitat i de les diferents persones, de manera que tothom s’hi pugui sentir inclòs i
respectat, sense malmetre l’entorn i medi ambient.
• Exemples: utilitzar una iconografia inclusiva a acabar amb la utilització de figures masculines estandarditzades i figures femenines sexualitzades com a forma de publicitat.
• Webs de referència i suport: http://www.punt6.org/ca/reflexiones-feministas-habitat-iii-3/
• DRET COL·LECTIU A LES CURES: dret a decidir sobre com, quan i de qui volem tenir cura i sobre com,
quan i qui volem que tingui cura de nosaltres. Repartir les cures entre totes les persones per evitar que
recaiguin totes sobre un grup de persones concret, com és el cas de les dones.
• DRET A LA SALUT: dret a una sanitat que es preocupi per les necessitats en salut de totes les persones.
Actualment les necessitats en salut de les dones no sempre són ateses. Dret a decidir sobre el propi
cos, dret a la salut física i a la salut mental, respectar els drets sexuals i de reproducció. Acabar amb la
violència masclista.
• DRET A L’EDUCACIÓ I LA CULTURA: dret a l’escola pública on totes les persones s’hi sentin incloses i
respectades, sense privilegis per a un grup de persones concretes. Dret a l’educació sense violència
masclista, homòfoba i racista, respectant així les diversitats de cada persona i comunitat.
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2. CONTRASTOS (30’)
2a. Exemples de sobiranies i lluites locals i representatives (30‘)
Un cop hem jugat i hem fet una aproximació al que són les sobiranies a nivell teòric, ens apropem a aquestes propostes coneixent alguns exemples existents a nivell global i a nivell local.
Ens tornem a posar en cercle de manera que tothom tingui visibilitat a la pantalla/projector.
La tallerista exposarà amb una pantalla gran les diferents lluites. Farà una breu explicació de cada una
d’elles, fent èmfasi i referència en quin tipus d’àmbit de la vida actuen (quin tipus de sobirania, o de quina
lluita es tracta). Es projectaran els vídeos -en els casos que n’hi hagi-, o les eines que es proposen (mapa
de l’aigua).
Abans d’exposar les iniciatives es respondran aquestes preguntes de forma conjunta:
• Seguint amb les sobiranies. Què us imagineu que canviaria si haguéssim de cobrir les nostres necessitats sense passar els límits biofísics del planeta?
• Quines pràctiques del vostre dia a dia o a nivell global canviaríeu?
• Com es pot canviar el sistema agroalimentari perquè sigui més just amb les persones i el planeta?
• Com es pot produir i consumir energia d’una manera més justa amb les persones i el planeta?
SOBIRANIES I LLUITES INTERNACIONAL/ GLOBAL
1. Via campesina - sobirania agroalimentària
Pàgina web: https://viacampesina.org/es/
Visualitzar els vídeos (o un dels dos):
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=_PDKas-KO2Y
“La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos,
agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Construido sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad y se opone
fuertemente a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza.
Las mujeres desempeñan un papel crucial en La Vía Campesina. El movimiento defiende
sus derechos y la igualdad de género. Lucha contra todas las formas de violencia contra
las mujeres. Los jóvenes agricultores juegan también un papel muy importante como una
fuerza inspiradora en el movimiento.
La Vía Campesina cuenta con 181 organizaciones locales y nacionales en 81 países de África,
Asia, Europa y América. En total representa a unos 200 millones de agricultores. Se trata de
un movimiento político, autónomo, plural, multicultural, en su demanda de justicia social
a la vez que se mantiene independiente de cualquier partido político, de cualquier tipo de
afiliación económico o de otro tipo.
Un grupo de representantes campesinos -hombres y mujeres- de cuatro continentes formaron La Vía Campesina en 1993, en Mons, Bélgica. En ese momento, las políticas agrícolas y
empresas eran cada vez más globalizadas, y los campesinos y pequeños agricultores necesitaban desarrollar una visión común y luchar para defender esa visión. Organizaciones de
agricultores a pequeña escala también querían ser escuchados y participar directamente en
las decisiones que afectaban sus vidas.
Tienen una estructura descentralizada y sus luchas son:
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2. La promoción de Agroecología y defensa de las semillas locales;
3. Promoción de los Derechos Campesinos y la Lucha contra la Criminalización de Campesinos.”
Exemples d’altres lluites a nivell global: Fridays for future, Climaccio, Extinció o rebel·lió.

SOBIRANIES I LLUITES LOCALS
1. Aliança contra la pobresa energètica
Pàgina web: https://pobresaenergetica.es/
Visualitzar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pTKRxn0ifJg
Contextualitzar que el vídeo l’han fet Enginyers Sense Fronteres i Aliança per la pobresa energètica i data
del 2015.
“L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) és un moviment social que neix el 2014 per
lluitar per garantir l’accés universal als serveis bàsics d’aigua i energia exercint pressió sobre
l’Administració perquè garanteixi aquests drets i sobre les grans empreses subministradores
perquè assumeixin la seva responsabilitat en aquesta xacra.
Pobresa Energètica: La pobresa energètica a l’Estat espanyol és una realitat per a un 11% de
la població, que es troba amb dificultats per mantenir casa seva a una temperatura adequada els mesos freds i càlids, i fer front al pagament de les factures de la llum, el gas o l’aigua.
Aquesta problemàtica ha anat evolucionant al llarg dels anys, però als inicis de l’APE es
parlava de talls d’electricitat que afectaven a més d’1,4 milions de famílies el 2012. Aquell
any, els talls d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es van triplicar respecte al 2011,
arribant a més de 72.000 casos.
Són massa les famílies que es veuen obligades a decidir entre pagar la hipoteca, l’energia i
l’aigua o alimentar els seus infants, i això sense comptar el col·lectiu de persones a les quals,
per motius de salut, un tall en el subministrament posa en greu perill la seva vida.
Malgrat tot això, l’oligopoli energètic -Endesa, Gas Natural-Fenosa (ara Naturgy), Iberdrola,
EON Espanya (ara Repsol) i EDP- i AGBAR, lluny de patir la crisi, augmenten els seus beneficis
any rere any i no dubten a incrementar tarifes: l’electricitat ha pujat un 66,8% entre 2008 i
2018 i l’aigua s’ha encarit un 65% entre 2008 i 2015.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, impulsada mitjançant una ILP per l’APE, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC, la situació a Catalunya ha canviat
radicalment, tot experimentant un gran descens en el nombre de talls de subministrament.
Així i tot, encara hi ha reptes al davant, com el compliment íntegre de la llei, la condonació
del deute de les famílies afectades per part de les grans companyies, i la regularització dels
serveis per famílies que estan ocupant en precari, entre d’altres.
En aquesta lluita és essencial introduir la perspectiva de gènere, en tant que són les dones a
nivell mundial les més afectades i vulnerades pel que fa a accés a l’energia. Per això, s’utilitza el concepte “feminització de la pobresa”, amb la intenció de fer visible i fer desaparèixer
les desigualtats de gènere.
El concepte de “feminització de la pobresa” es va començar a utilitzar als anys 90 davant
la constatació de l’augment de la pobresa entre les dones a nivell mundial. Podem afirmar,
basant-nos en observacions diàries, que la situació de les dones (tant en societats benestants com a l’anomenat Sud global) pateix d’una participació desigual al mercat laboral, una
càrrega excessiva de dedicació a la llar i a les cures i una visió de la societat on les tendències
heteropatriarcals són encara dominants.
En el cas concret de la feminització de la pobresa, no només cal reafirmar que, efectivament,
tots aquells indica- dors que revelen riscos d’exclusió són més elevats en les dones, sinó que
el gènere és en si mateix un factor de risc; és a dir, el gènere condiciona la probabilitat de
veure’s en una situació vulnerable.”
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2. Aigua és vida - sobirania de l’aigua
Pàgina web: https://www.aiguaesvida.org/
Mapa interactiu model de gestió de l’aigua a Catalunya:
https://www.aiguaesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/
El mapa de l’Aigua a Catalunya és una iniciativa que tracta d’apropar la realitat de la gestió
de l’aigua i les seves repercussions a Catalunya. Les dades reflectides en les diferents capes
del mapa estan en constant actualització mitjançant les dades (sovint insuficients) que els
organismes públics ofereixen, així com les que podem aconseguir a través de la col·laboració
ciutadana. Aigua a Catalunya pretén esdevenir una fotografia en temps real de l’estat actual
de la gestió de l’aigua, la seva qualitat, transparència de dades i, en últim terme, un recopilatori de tota la informació que hauria de ser d’accés públic.
Vídeo: https://www.aiguaesvida.org/video-aigua-font-de-vida-o-de-negoci/
“Aigua és Vida, és una plataforma formada per Organitzacions de la Societat Civil de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats ecologistes, de solidaritat
internacional, entre d’altres.
L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle integral
de l’aigua a Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin amb la participació i el
control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica. En
aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels sectors lucratius en la gestió de l’aigua
i el sanejament que representen les corporacions privades, tant en la part alta del cicle de
l’aigua com en baixa.
Tot i que Aigua és Vida actua bàsicament en territori català, dóna suport i es coordina amb
altres moviments socials tant a nivell estatal com internacional.”

3. Brotes - dret a les cures
Pàgina web: https://www.brotes.coop/
Instagram d’un dels projectes: https://www.instagram.com/somcos.moviment.somcos/
Una cooperativa de treball nascuda a L’Hospitalet al 2013 amb una idea al cor: creiem que
cal repensar el nostre funcionament com a societat, tenint en compte la cura i el benestar
de totes i que fer-ho en comú és necessari i transformador.
Per això, dinamitzem i acompanyem espais de cura i benestar, facilitant processos comunitaris de pràctiques i reflexions per a l'apoderament i la socialització en les cures des de
l'ecofeminisme i la interseccionalitat. Treballem a l’àmbit terapèutic, educatiu i comunitari;
amb dones, famílies, joves, educadors, organitzacions i veïnes, des de la mirada de la salut
comunitària i l’economia social, solidària i de les cures.
Els cossos al centre. Per què cura dels cossos?
Existeix un vincle entre els cossos diversos i els espais que construïm i habitem. Brotes pensem el cos com el nostre primer territori a reconèixer i a habitar plenament. Creiem que és
important posar el cos en el centre i donar-li un espai de cura ja que en els nostres cossos es
dibuixen els cicles vitals i s’escriu la nostra història i el nostre present. Des del cos connectem
amb les nostres necessitats i desitjos, prenem consciència de les violències interioritzades i
de l’entorn, i podem crear imaginaris en comú... Tenir cura del propi cos i deixar-nos sentir
és bàsic per a dotar-nos d’una bona vida.
Brotes, acompanyem espais d’autocura per alliberar tensions corporals i emocionals, espais
d’escolta, connexió, plaer i suport, per habitar-nos amb les nostres fortaleses i vulnerabilitats. Perquè reconèixer-nos ens aporta benes- tar, i fer-ho al costat d’altres cossos i compartir des d’aquí és empoderador.
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Les persones som éssers vius vulnerables, eco e interdepenents; per a sobreviure depenem
de la natura i dels temps, treballs i afectes que altres persones ens dediquen. Totes i tots
necessitem cures de manera permanent al llarg de la vida, de diferents tipus i intensitat, en
funció del moment del cicle vital.
Les cures són imprescindibles per a la vida, per a la sostenibilitat de les comunitats, i perquè
el món i les economies funcionin. Les cures estan a tot arreu, però en les nostres societats
la seva organització es basa en desigualtats sexuals, econòmiques i racials. Treballem per
revertir aquestes situacions.
Qui està cuidant?
Les dones són les grans proveïdores de cures. Els treballs de cures (de la llar, domèstic, de
persones dependents…) es resolen fonamentalment des de les famílies i amb recursos privats. Les àvies, les treballadores migrades i les dones de classes populars són les invisibilitzades de les cures. Això té impactes negatius sobre la salut de les dones i de les comunitats. Els
espais de trobada de persones cuidadores (incloent-hi treballadores socials, de l’educació i
la salut) són necessaris per alliberar tensions i gaudir.
Acompanyem processos d’apoderament de persones cuidadores i facilitem espais comunitaris de reflexió al voltant de les cures: Què és una vida que val la pena viure? Quines són
les condicions de vida dignes per al conjunt de la societat?
“Les dones sostenim el món “tenir cura de l’entorn és un treball i també pot ser un plaer…
com ens organitzem entre tots i totes per fer-nos la vida agradable i alegre?”
4. Sindicat de llogateres - dret a l’habitatge digne
Pàgina web: https://sindicatdellogateres.org
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=cfeUqmXhoVk
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=ejACqI1kjnE
Cançó del Sindicat del Poble de Vilamajor: https://www.youtube.com/watch?v=Fgxtg27l0Mk
“Som un grup de veïns i veïnes de Barcelona que volem impulsar un sindicat de llogaters i
llogateres a la ciutat per la defensa del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable,
segur i digne.
El sindicat neix com una iniciativa transversal, però amb una clara consciencia política i col·
lectiva. Volem aglutinar els i les veïnes que vivim o volem viure de lloguer, tant a habitatges
del mercat privat com públics, per reivindicar conjuntament els nostres drets i incidir a tots
els àmbits administratius i de govern.
A Barcelona el 30% dels veïns i veïnes vivim de lloguer. Aquesta xifra, que està molt per
sobre de la mitjana espanyola, continua estant lluny d’altres ciutats europees com Berlín,
Amsterdam o París on el lloguer representa més del 60% dels habitatges, i està molt més
protegit per la llei.
El Sindicat de llogaters i llogateres entenem que la problemàtica entorn el lloguer no és conseqüència només d’una llei contrària anys drets dels i les inquilines. Volem també combatre
aquesta nova bombolla immobiliària que ataca a la nostra ciutat, basada en l’increment
especulatiu i abusiu del preu dels lloguers (d’un 9% el darrer any). Denunciem a més que
la precarització general de les condicions de feina multiplica el risc d’exclusió residencial:
cada cop tenim més dificultats per fer front a l’encariment desmesurat de la vida. El 83%
dels desnonaments a Barcelona el 2015 van ser per impagament de lloguer. Mentre el preu
mitjà dels pisos a Barcelona és de 801€, 1 de cada 3 treballadors/es cobra menys de 843€.
Igualment, treballarem per garantir un règim tributari en la tinença i ús de l’ha bitatge per
evitar el frau i el greuge comparatiu entre els beneficis discals entre propietaris i llogaters.
Entenem que és vital garantir la funció social dels habitatges a través de la ferma protecció
de l’ús residencial per sobre de l’ús econòmic o especulatiu de qualsevol classe. Per aquest
motiu, reivindiquem la lluita contra els processos de pressió turística i de gentrificació que
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ens expulsen dels nostres barris. Cal a més una mobilització urgent dels habitatges buits i
un augment del parc públic de lloguer social.
A través de l’organització i la mobilització volem donar resposta a les demandes creixents
al voltant del lloguer mitjançant serveis d’assessorament que ens apoderin sobre els nostres drets i deures i sobre les condicions contractuals dels nostres lloguers (temporalitat,
fiances, obres, condicions d’habitabilitat, manteniment, clàusules, etc.). També volem tenir
incidència en qüestions de caràcter més general com la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) o
el desenvolupament de mesures legislatives pel control i la limitació dels preus del lloguer.
La vaga de lloguers de l’any 1931 ens recorda que la defensa dels drets dels inquilins i
inquilines no és una experiència nova a casa nostra. Al mateix temps, l’existència de poderosos sindicats de llogaters i llogateres a nivell internacional, que arriben a negociar col·
lectivament preus i condicions del contracte de lloguer amb tots els agents implicats, ens
anima a apostar per la creació d’aquest sindicat ren defensa d’un lloguer just.”
5. Associació de dones del món rural - dret al territori rural i urbà
Pàgina web: https://donesmonrural.cat
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=v7GAhsuSLEw
“Dones del Món Rural és un grup de dones rurals de Catalunya, principalment ramaderes
i pageses, que vetlla per a donar visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos i
necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat d’oportunitats del sector. Som la veu de les
dones que treballen al sector agrícola-ramader, que constitueixen un pilar molt important
de l’economia nacional catalana.
Només un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya, tot
i que gairebé un milió viuen en zones rurals.
Així doncs, cal subratllar la gran contribució de les dones a la millora econòmica, social i
cultural de les zones rurals d’arreu del món. És essencial que tinguem veu a tots els espais
de decisió i de debat del sector. Des del Grup Dones del Món Rural lluitem i defensem el
reconeixement públic de les nostres activitats.
L’objectiu principal del Grup Dones del Món Rural és representar els interessos de les pageses i ramaderes catalanes, la qual cosa significa cobrir una gran quantitat de qüestions agrícoles, ramaderes, econòmiques, ambientals, legals, fiscals, educatives i socials relacionades
amb la presència de la dona al món rural i el seu treball diari.
Així doncs, volem ser el portaveu i la Font de referència per proporcionar informació autèntica i competent sobre la situació social i econòmica, les preocupacions i les necessitats reals
de les dones al món rural als responsables polítics, a la societat i als mitjans de comunicació.
D’aquesta manera s’aconseguirà incidir en les polítiques del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i alimentació i estar presents en les diverses taules secto rials per tal de
professionalitzar la nostra activitat i apoderar les dones del sector primari.”
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3a. On anirem al M10?
Presentació de les experiències i iniciatives que es visitaran al proper M10.
S’explica que el proper dia es farà una visita a un espai del barri en que el seu marc ideològic i d’intervenció
s’emmarca dins de la perspectiva de la teoria del decreixement i les sobiranies.
(Pot ser una lluita social o un exemple pràctic de sobirania).
L’HOSPITALET
NO MÉS BLOCS - CAN TRABAL
L’assemblea NO MÉS BLOCS-SALVEM L’H som un moviment nascut a l’any 2015 amb l’objectiu d’aturar el
PDU Gran Via que preveu l’edificació massiva de gratacels a l’última zona agrícola i lliure d’edificacions
a la ciutat més densament urbanitzades i poblada del sud d’Europa i a l’última zona amb possibilitats de
recuperació paisatgística del Delta esquerre del Llobregat.
https://nomesblocs.wordpress.com/
TARRAGONA
ECOLOGISTES EN ACCIÓ - RIU FRANCOLÍ
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y
ciudades. Formamos parte del ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también
otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones
que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los
ámbitos en los que desarrolla su actividad.
https://www.ecologistasenaccion.org
BARCELONA
ZERO PORTS
ZerØport és una plataforma pel decreixement del port i l’aeroport de Barcelona.
https://zeroportbcn.wordpress.com/
https://twitter.com/zeroportbcn?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
PHATT
Plataforma d’Habitatges Afectats pels Tres Turons-Veïnes afectades pels plans urbanístics de l'ajuntament
que volen defensar i protegir el territori davant l’amenaça de la gentrificació, la turistificació i l’expulsió de
les veïnes. Són veïnes que están organitzades per frenar l’enderroc de 300 habitatges i també l’imminent
tancament de les batèries antiaèries del Carmel (els Bunkers).
https://twitter.com/Dignitat3Turons
https://www.youtube.com/watch?v=0NOc81UChsA
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Joc 1. Les 7 diferències del comerç just

Joc de les 7 diferències de SETEM http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
descarregat de http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/10/
diferencias-003.pdf
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Joc 2. Tres en ratlla

Funcionament
participatiu

Els diners són
més importants que
el respecte a la vida

Beneficis socials

Explotació del medi

Sostenibilitat
ambiental

Visió de l’energia
com a negoci

Visió de l’energia
com a dret universal

Funcionament
per jerarquia

Equitat de gènere
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ANNEX 1

Joc 3. Sumant i restant
Gestió de l’aigua
democràtica i
pública.

+

=

Gestió de l’aigua
democràtica i
pública.

-

=

Gestió de l’aigua
democràtica i
pública.

-

=

Gestió privada
de l’aigua.

+

=
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Joc 3. Sumant i restant
Ús de l’aigua en equilibri
amb els recursos naturals

Dret col·lectiu a l’aigua

Aigua neta, potable i no
contaminada

Sense dret col·lectiu a l’aigua

Canalització de l’aigua potable

Sense dret col·lectiu a l’aigua

Respecte al flux de l’aigua
i als ecosistemes

Sense dret col·lectiu a l’aigua
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Joc 4. Els pilars del territori
Fer una construcció utilitzant 6 elements:

ELEMENTS

• Participació
• Accés a educació
• Contaminació
• Representació inclusiva
• Accessibilitat en els espais
• Segregació
• Accés a sanitat pública/qualitat
• Accés a habitatge digne
• Xarxes de suport
• Gentrificació
• Natura
• Transport públic
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3

<

4

<

5

>
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Joc 5. Jeroglífics

1
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>
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<
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Joc 6. Sopa de lletres
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Drets sexuals
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Escolta activa

Qualitat
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ANNEX 1
Joc 7. Qui sóc?

• Hi ha un paper amb una paraula escrita. És important que aquest paper
estigui girat i que les persones no el puguin veure a simple vista.
• Sortirà una persona voluntària del grup, i es posarà el paper el front sense
poder llegir que hi posa. Aquesta persona haurà de fer preguntes a les seves
companyes (que sí que veuran el paper) fins a esbrinar qui/què és.
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BLOC DE
PRIMÀRIA
MÒDUL 10

durada 2-3h fora de l’aula

Visites a inciatives
ecofeministes de l’entorn
El desenvolupament d’aquesta sessió es fa fora del centre i l’objectiu d’aquesta és conèixer experiències i iniciatives ecofeministes
de l’entorn del centre educatiu i contrastar els conceptes tractats
fins al moment en la pràctica real de les propostes visitades.
D’aquesta manera, la identificació i experiència de conèixer iniciatives ecofeministes del propi entorn ens pot servir de referent,
i inspirar-nos per accionar i relacionar-nos amb l’entorn alineats
amb la teoria del decreixement i les sobiranies.
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CONCEPTES CLAU

Existeixen iniciatives ecofeministes al
nostre entorn que ens poden servir de
referent. Decreixement i sobiranies.

Cooperativa, Moviment social,
Ecofeminisme.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Conèixer el medi ambient i l’entorn natural més proper mitjançant l’anàlisi de les
problemàtiques mediambientals degudes a l’impacte de l’activitat humana al llarg del
temps, així com respectar reivindicar els drets individuals i col·lectius que garanteixin un
entorn mediambiental adequat per al desenvolupament dels éssers vius i les persones.

OBJECTIUS
• Conèixer experiències i iniciatives ecofeministes de l’entorn del centre educatiu.
• Contrastar els conceptes tractats fins al moment en la pràctica real de les propostes
visitades.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (15’)
Alternatives: propostes decreixentistes i sobiranies

SEGONA PART

Contrastos (120’)
Visita a experiències que promouen el decreixement i les sobiranies

TERCERA PART

Tancament (20’)
Recull de la vivència

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Material del contingut concret de la
sortida, si se’n precisa.

Es recomana fer fotografies i en cas de
grup nombrós portar micròfon sense fil
per la persona que explicarà la visita.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (15’)
1a. Alternatives: propostes decreixentistes i sobiranies
En aquest mòdul, i com a continuació de l’apropament a propostes ecofeministes durant la Fase I de la
campanya Fem Eco, es proposa una sortida a fora de l’escola per anar a visitar diferents iniciatives que
estiguin alineades amb la teoria del decreixement i les sobiranies i estiguin a prop del centre.
Es demanarà a les diferents iniciatives visitades que expliquin el seu projecte i destaquin sobretot els següents aspectes en relació a la seva entitat o lluita:
• Importància de l’activitat humana i impacte en el territori. Impacte en les vides de les persones i en el
medi ambient. Perspectiva històrica del territori.
• Model de ciutat; defensa del territori i vincles amb el decreixement com a alternativa.
• Drets vulnerats vers els que lluita o tipus de sobirania que promou.
• Paper de les dones a la lluita veïnal.
• Donar a conèixer el teixit associatiu i altres entitats que formen part de la Plataforma. Importància de
teixir xarxes i donar suport.
Abans d’iniciar la ruta es recorden els conceptes de decreixement i sobirania. També es recorden els
diferents exemples possibles de sobiranies, vists al mòdul 9.
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2a. Visites a iniciatives decreixentistes,
sobiranies o lluites veïnals
Les visites que realitza l’alumnat aniran enfocades a conèixer iniciatives del seu entorn que promoguin el
decreixement en les seves tasques, siguin un exemple de sobirania o una lluita veïnal que s’organitza per
fer front a problemàtiques que van en contra del decreixement, les sobiranies i les propostes ecofeministes.
Una vegada l’alumnat arriba a l’espai on es presenta la iniciativa, la visita pot constar de dues parts.
1. Explicació per part de les persones que hi treballen.
2. Preguntes formulades per l’alumnat sobre el decreixement i les sobiranies.
Les visites poden ser una iniciativa o vàries, a continuació mostrem imatges de les dues experiències viscudes en la prova pilot de la campanya Fem Eco.
RUTA I EXPLICACIÓ DE DUES INICIATIVES I UNA LLUITA VEÏNAL
Veieu, a tall d’exemple, la visita de l’alumnat de 6è de primària de l’escola Ernest Lluch i de 4t d’ESO de
l’institut Eduard Fontserè a Can Trabal, acompanyada per Keras Buti, No més blocs i l’Ateneu Cooperatiu
La Col·lectiva.

Una persona activista de “No més blocs” explicant
a l’alumnat la importància de preservar l’última zona
agrícola de l’Hospitalet, Can Trabal.

L’alumnat de 4t d’ESO de l’institut Eduard Fontserè
escoltant les explicacions sobre Can Trabal.

L’alumnat de 6è de primària de
l’Ernest Lluch visitant Can Trabal.
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RUTA PEL RIU FRANCOLÍ I EXPOSICIÓ DE LA LLUITA VEÏNAL
Veieu a tall d’exemple la visita de l’alumnat de 6è de primària del escola Cèsar August de Tarragona al riu
Francolí coordinada amb Ecologistes en Acció.

L’alumnat de 6è de primària de l'escola Cèsar August
observant els residus de les aigües residuals de Tarragona que
desemboquen al riu Francolí en dies de pluja.

Ecologistes en Acció explicant a l’alumnat
de 6è del Cèsar August les conseqüències mediambientals
de la intervenció humana en el sí del riu Francolí.
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3a. Recull de la vivència
Per tancar l’activitat de la sortida, un cop s’hagi tornat a l’aula es realitza el recull de la vivència, tot compartint:
• Com ens hem sentit?
• Hem tingut alegria/esperança en veure que existeixen alternatives al capitalisme?
• Creieu que les iniciatives visitades es podrien replicar a altres llocs o és una iniciativa que només pot
funcionar en el context on es troba?
• És la primera vegada que veiem com es promouen propostes decreixentistes per tenir cura del medi
ambient i per garantir la no discriminació de les persones?
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PRIMÀRIA
MÒDUL 11

durada 6h a l'aula i a l’espai públic

Fem Eco al barri?
El mòdul que es presenta a continuació consta de tres sessions diferents. En la primera d’aquestes sessions es duu a terme l’activació
de coneixements previs i el procés d’investigació i identificació del
missatge amb el qual es treballarà a les següents sessions per fer
la intervenció artística. Un cop dut a terme aquesta investigació,
una entitat artística propera al centre educatiu presenta exemples
d’accions d’artivisme al carrer com a estratègia de sensibilització a
la societat. I s’elabora una pluja d’idees per plasmar de forma artística el missatge pensat durant la primera sessió d’aquest mòdul.
L’última d’aquestes sessions és l’execució -la intervenció artísticaduta a terme pel mateix alumnat a l’espai públic. És la sessió de
cloenda de la campanya.
• SESSIÓ 1. Investigació i identificació de missatge a transmetre
al barri. (2h a l’aula)
• SESSIÓ 2. Disseny de l’artivisme (2h a l’aula)
• SESSIÓ 3. Artivisme al barri (2h espai públic)
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CONCEPTES CLAU

A través de l’art podem imaginar i
sensibilitzar a la ciutadania sobre la
millora del nostre entorn amb visió
ecofeminista.

Alternatives ecofeministes i incidència
política.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Participació en propostes i accions de conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa
de l’entorn proper.

OBJECTIUS
• Investigar l’entorn proper des d’una perspectiva ecofeminista, identificant vulneracions.
• Aplicar els aprenentatges adquirits proposant alternatives respectuoses amb el medi
ambient i les persones.
• Participar com agents de sensibilització i transformació al barri i a la ciutat.

DINÀMICA
SESSIÓ 1

Procés d’investigació i creació del missatge a transmetre (120’)

SESSIÓ 2

Disseny de l’artivisme (120’)

SESSIÓ 3

Artivisme al barri (120’)

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Fulls grocs i taronges, celo i retoladors.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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SESSIÓ 1. INVESTIGACIÓ I
IDENTIFICACIÓ DE MISSATGE A
TRANSMETRE AL BARRI (120’)
1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (40’)
1a. Introducció procés d’investigació i creació (5’)
A l’inici de la sessió es farà una breu presentació de les educadores que acompanyaran el grup, i també
es presentarà Creart.
S’explica que, després d’haver fet el procés d’aprenentatge s’inicia un procés d’investigació i creació en
el que també participen Creart (el mòdul 11). El mòdul 11 constarà de 3 sessions. Aquesta primera sessió
serà la primera part del procés d’investigació i pluja d’idees; la segona sessió es recolliran les idees i se li
donarà forma per poder-ho transformar en una expressió visual. Finalment, la darrera sessió del mòdul
11 es farà la intervenció al carrer, i el resultat del que s’hagi pensat durant aquest procés d’investigació
i creació es durà a terme. Serà també el dia que es farà l’acta de cloenda i es llegirà el manifest amb les
propostes que hagin sorgit en aquesta sessió.

1b. Activació de coneixements previs (15’)
Es recorden els conceptes de decreixement, sostenibilitat, límits i sobiranies treballats en sessions anteriors
(si s’escau es recorden les seves definicions i exemples).
Per iniciar el procés d’investigació i creació es poden plantejar les preguntes següents:

Preguntes
• Com és el meu entorn en relació a les cures del medi i de les persones? (El sosteniment
de la vida es valora? Es posa al centre? L’estil de vida i l’entorn permet que les cures al
medi i a les persones es duguin a terme de manera sostenible?)
• Com ens imaginem el nostre entorn si hi hagués decreixement/sostenibilitat i
sobiranies?

Amb aquestes preguntes es busca que l’alumnat faci un exercici d’imaginació on pugui contraposar models de vida, de ciutats, una transformació dels seus entorns cap a una societat més justa globalment. Es
planteja també, si és possible, parlar o tenir en compte la pèrdua de privilegis en transformar models de
vida, quins beneficis col·lectius, però també personals, poden sorgir d’una pèrdua de privilegis provocada
per un canvi de paradigma com el que es planteja. La idea és posar en valor la importància de la sobirania.

Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l'escola i al món

SEGONA FASE

Cada cop més, encara que a petita escala, hi ha més projectes que aposten per un model de vida que
promogui el decreixement, la sostenibilitat i les sobiranies. Durant el nostre procés d’investigació i creació
es treballarà amb una sobirania concreta que estigui present en l’entorn proper de l’alumnat i que els
agradaria que fos més visible o, ans al contrari, hi ha una manca evident de presència d’aquesta sobirania
en l’entorn.
La sobirania que es treballarà ja ve escollida, i en la mesura del possible tindrà a veure amb la sortida que
hagin fet al mòdul 10 els infants i joves. Tenint en compte que les línies de treball centrals són el Dret a la
no discriminació de les persones i el Dret al medi ambient sa.
S’exposa la sobirania que es treballarà, si cal es recorda la seva definició i/o es posen exemples, per tal que
totes les joves i infants entenguin bé de què s’està parlant. Es posa en èmfasi en comunicar que l’objectiu
d’aquesta activitat és pensar en un missatge que posi valori la sobirania escollida. La idea és que sigui un
missatge transformador, per construir.

1d. Què és l’artivisme? (10’)
Es pregunta a l’alumnat si sap el que és l’artivisme i es fa una breu introducció d’aquest concepte.
ARTIVISME = ART + ACTIVISME
En aquest mòdul s’inicia un procés de creació en què l’alumnat es convertirà en ARTIVISTA. Durant les
tres sessions es participarà d’un procés d’investigació i creació per acabar fent una intervenció artística al
carrer que transmeti un missatge relacionat amb la campanya Fem Eco.
Es visualitza un vídeo per exemplificar què és l’artivisme: https://youtu.be/ZIwHcDMBRrk
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2. CONTRASTOS (50’)
2a. Procés d’investigació i creació (40’)
1. Tot seguit, es faran tres grups. I cada educadora anirà amb un dels grups. A cada grup se li repartiran
diferents fulls de dos colors diferents (groc i taronja). En aquest punt es recorda la importància de
treballar en equip, d’escoltar totes les veus, d’observar si estem parlant molt i aleshores deixar espai
perquè parlin altres. De comunicar-nos amb respecte i respectar les companyes i l’entorn.
2. La primera part del procés de creació per pensar quin és el missatge que es vol transmetre consistirà en
què cada grup pensi en conceptes claus que tinguin relació amb la sobirania escollida. Aquests conceptes s’escriuran als fulls de color groc (en gran perquè es pugui llegir des de lluny). Als papers taronges
s’escriuran verbs que promoguin l’acció, la participació i la promoció de la sobirania.
• Fulls grocs = paraules/substantius/conceptes clau
• Fulls taronges = verbs/accions
3. Ara la idea és que amb els conceptes i verbs cada grup construeixi, ajuntant o separant els fulls, algun
missatge des de la sobirania que es treballa. Ens hem d’imaginar que som la persona que forma part
de la sobirania/ col·lectiu.
4. La següent indicació, un cop tinguin algunes propostes de paraules, verbs i potser alguna proposta de
missatge/ eslògan serà que col·loquin aquests conceptes per l’espai. “On creieu que seria més idoni
col·locar els conceptes? Creieu que l’espai és neutre, i que les coses estan on estan per una raó aleatòria?” Se’ls explica la importància de tenir en compte l’espai a l’hora de fer una intervenció artística,
com també els colors i les formes. Se’ls convida al fet que pensin on col·locarien els conceptes i verbs
que han escollit: a terra, al sostre, a la paret, penjats al mig de l’aula, a sobre una taula, a la finestra,
etc. El que volem és apropar-nos de l’espai, i el dia de l’artivisme ocuparem l’espai públic, i el lloc on
decidim col·locar la proposta artística serà clau per la transmissió del missatge i perquè aquest sigui
rebut. També se’ls convida que pensin quin color posarien pels conceptes que han escollit, ja que cada
color es pot vincular a un tipus d’emoció, així que el color que acompanyi el missatge també serà clau
i donarà informació en la transmissió del missatge.

2b. Proposta eslògan (10’)
Posada en comú: Un cop cada grup ha fet l’exercici de pensar els conceptes i verbs, i després de col·
locar-los per l’espai, es fa la posada en comú. Cada grup haurà d’exposar els conceptes i verbs escollits, i
explicar on els han col·locat i per què.
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3a. Procés d’abstracció (20’)
Després que tots els grups hagin exposat les seves propostes ve el moment d’ajuntar totes les propostes
que han sortit, i de la gran pluja d’idees extreure un missatge. El missatge que s’extregui serà amb el que
es treballarà a les següents sessions per preparar l’acció d’artivisme.
La proposta és fer una assemblea dinamitzada per les educadores. Partint de les propostes que hagin sortit
del treball dels tres grups, i amb aquest material anar fent un procés d’abstracció per treure un missatge.
El resultat d’aquest missatge es pot expressar de diferents formes:
• Paraules clau
• Frases llargues o curtes
• Vàries paraules
• 2 missatges

3b. Tancament (10’)
Per acabar es fa un recordatori de què s’ha treballat durant la sessió, i es torna a explicar el que es farà a
les dues següents sessions del mòdul 11.
Per finalitzar es fa una roda on cada participant que vulgui diu amb una paraula alguna cosa que s’endugui de la sessió.

4. MATERIAL QUE L’EDUCADORA
HA DE RECOLLIR D’AQUEST TALLER
• Fotografies del desenvolupament de la sessió.
• Fitxes Paraules/accions/missatges + missatges i idees de l’alumnat.
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ANNEX 1

Paraules, accions i missatges
NOM DEL GRUP:
DATA, CENTRE I CURS:
PARTICIPANTS DEL GRUP:

Paraules / Conceptes Clau

Verbs / Accions

Proposta Missatge
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1. ACTIVACIÓ DELS CONEIXEMENTS
PREVIS I INTRODUCCIÓ A L'ACCIÓ
D'ARTIVISME (30’)
1a. Intervenció de l’entitat artística (5')
A l'inici de la sessió es farà una breu presentació de les educadores de l'entitat artística que acompanyaran
el grup. Es recordarà quin és el paper d’aquesta en el tram final del projecte: acompanyar a l'alumnat en
el disseny i implementació d'una acció d'artivisme que reculli i sintetitzi l'aprenentatge i l'experiència adquirida al llarg del projecte. S'introduirà el propòsit de l'acció d'artivisme i quina relació té amb la campanya
Fem Eco amb el suport d'una presentació (projectada a l'aula).

1b. Art + activisme = artivisme (15')
Es començarà per recordar què és l'artivisme i la capacitat d'incidència que té una acció com aquesta en
l'espai públic. Es mostraran exemples d'artivistes relacionades amb la justícia ambiental, posant èmfasi
en el context de l'obra, el procés de creació i l'impacte mediàtic. Això ens portarà a reflexionar sobre les
possibilitats de l'art per fer visible les desigualtats i els conflictes del món i, més concretament, les problemàtiques que s'han treballat durant el projecte. També s’ensenyarà el lloc escollit per fer les instal·lacions
artístiques (ubicades dins el seu barri).

1c. L'acció artivista (10')
En aquest punt, s’explicarà la tècnica artística que utilitzarem per fer la intervenció al carrer, com per
exemple el vinil. A través d'exemples visuals observarem totes les possibilitats que té el vinil (colors, formes, imatges, lletres...), per així despertar la creativitat. A través d’exemples pràctics es fa una demostració
de com s’aplica aquest material sobre la superfície.
En acabar, es recordaran els missatges produïts a la sessió de treball anterior amb les educadores d'Akwaba. S'exposarà que aquesta sessió serà part del procés de disseny per transformar aquest missatge en
una expressió visual pensada per ser una intervenció a la via pública. Per això es projectaran les següents
preguntes:

Preguntes
• Quin és el nostre missatge?
• Com podem transmetre aquest missatge en la nostra acció d'artivisme?
• Què volem que la gent pensi, senti i faci després de veure la nostra intervenció?
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2. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ
ARTÍSTICA ACTIVISTA (70')
2a. Pluja d'idees i selecció (15')
Primer de tot es dividirà l'alumnat en els mateixos grups de treball de la sessió anterior (quan van crear
els missatges). Depenent del nombre de missatges o idees sorgides, cada grup farà feina amb un o més
missatges o el mateix missatge que tothom.
En el cas que cada grup parteixi de més d'una idea hauran de fer un procés de selecció consensuat per
escollir el missatge més adequat per acabar-se convertint en una instal·lació artística d'artivisme a l'espai
públic. Les educadores actuaran amb cada grup per acompanyar-los en aquesta decisió. Se'ls recordarà
que la instal·lació estarà a la vista de qualsevol persona que transiti l'espai. Per aquesta raó, és molt important tenir clar quin és el millor missatge que sintetitza la idea clau que es vol compartir per fer incidència
en el seu barri; es plantejaran preguntes com:
• Quina és la idea principal que es vol compartir al barri?
• Quin missatge sintetitza millor la idea clau que es vol compartir?
• Quin missatge té més sentit tenint en compte la ubicació de l'acció?

2b. Procés de creació artística (45')
Quan cada grup tingui clara quina és la frase que millor representa el que es vol expressar, començarà
el procés de pluja d'idees per transformar la frase en una instal·lació artística amb vinil. Les educadores
guiaran el seu procés de creació de cada grup a partir de preguntes que facin referència a l'estètica de
la instal·lació. Així, l'alumnat resoldrà quins colors, formes, símbols, tipografies, mides..., representen i
reforcen millor les paraules i/o idees. Els missatges inicials poden evolucionar a un collage d'imatges que
acompanyaran al text, a una sola imatge o paraula, etc. El resultat final serà una intervenció que transmeti
i comuniqui clarament el missatge sense necessitat d'explicacions.

2c. Compartim les propostes (10')
Posada en comú: cada grup elaborarà un esbós de la seva proposta i l'exposarà davant de tota l'aula, explicant les idees claus del seu missatge i el perquè de les decisions estètiques de la composició.
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3a. Disseny col·lectiu de la instal·lació artística activista (15')
Després de presentar totes les propostes grupals caldrà escollir la proposta artística final que representi
a tota l'aula. Les educadores dinamitzaran el procés d'elecció procurant que hi hagi el consens més gran
possible entre l'alumnat. Depenent de la participació de l'alumnat se seguiran dos camins: escollir una de
les diverses propostes o adequar totes les propostes a una única composició. En el primer cas, un cop
escollida la proposta definitiva l'alumnat podrà adaptar i afegir els canvis que consideri necessaris per
millorar, de forma conjunta, la proposta. En el segon cas, de la mateixa manera que es va escollir el missatge en l'anterior sessió, les educadores partiran del treball dels grups, i amb aquest material es farà un
procés d'abstracció per crear una composició final a partir de les característiques més representatives de
les propostes anteriors. En ambdós casos s'elaborarà un esbós que reculli els detalls de la proposta final
de l'alumnat.

3b. Tancament (5’)
Per acabar es recolliran les impressions de l'alumnat en relació al disseny i el resultat i motivació grupal per
fer la instal·lació artística en la pròxima sessió.

4. MATERIAL QUE L’EDUCADORA
HA DE RECOLLIR D’AQUEST TALLER
Esbós de la proposta de la instal·lació artística final de l'alumnat. Gràcies a aquestes indicacions una persona experta en disseny continuarà treballant per definir els últims detalls estètics de la composició, i en
cas que es treballi amb materials com el vinil, s’encarregaran les impressions.
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SESSIÓ 3. ARTIVISME A L'ESPAI
PÚBLIC (90 A 120')
La jornada compta amb la col·laboració de l'entitat artística per dinamitzar les instal·lacions de les propostes d'artivisme creades en les sessions anteriors: disseny del vinil.
L'execució de l'acció artística es realitza al lloc i en el format triats dintre del barri, amb els permisos corresponents per fer actuacions a la via pública.
Durant aquesta activitat caldrà organitzar tant a les persones com l'espai i els materials. Cal fer tants grups
com es necessiten pel bon desenvolupament tècnic de l'activitat. Aquesta activitat d'instal·lació artística
haurà de comptar amb expertes de l'entitat d'artistes com també d'alguna educadora referent del grup.
L'experta serà l'encarregada d'explicar i assessorar tècnicament, mentre que l'educadora haurà de vetllar
perquè l'alumnat segueixi les activitats de manera ordenada i seguint les indicacions de la persona experta.
Cal recordar a l'alumnat que aquesta és una acció d'incidència de les temàtiques abordades durant aquesta fase. D'aquesta manera garantir que el resultat de l'acció d'artivisme és el resultat d'un procés de reflexió
i participació de tot el grup durant tot el procés del projecte.

Resultat de l’artivisme de l’escola
Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat.

Alumnat de 6è de l’escola Cèsar August
enganxant els vinils del seu missatge.

1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (10’)
Aquesta sessió es portarà a terme en la ubicació
escollida per fer la instal·lació artística.
A l'inici de la sessió recordarem que l'acció d'artivisme que es portarà a terme és un dels resultats visibles que conclourà la campanya Fem Eco. Parlarem
del missatge que com activistes expressarem amb
la instal·lació artística i de per què és important la
seva difusió dins del barri.
Es tornarà a repassar, breument, com fer un bon
ús de la tècnica artística (el vinil) i s'explicarà com
funcionarà la dinàmica de la sessió: els grups-classe
estaran acompanyats d'una educadora de Creart i la
seva educadora de referència; la instal·lació constarà de dos passos; en acabat, es llegirà un manifest
com a acte de cloenda de la sessió.

Resultat de l’artivisme d’un grup de 6è
de l’escola Cèsar August de Tarragona.
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2a. Composició de la instal·lació (15')
Començarem per fer memòria de la composició creada per l'alumnat, amb l'ajuda de l'esbós, i es mostraran
els canvis de disseny en els vinils implementats pel dissenyador artístic per tal d'adaptar la proposta a la
superfície i tècnica emprada.
Abans d'enganxar els vinils definitivament, es col·locaran totes les peces de vinil per fer encaixar la composició a les característiques de la superfície (evitar bonys, forats, o qualsevol altre tipus de relleu). Seguint
l'esbós, es faran els canvis que siguin necessaris per adaptar la instal·lació i millorar-la.
Es proposa la dinàmica següent: amb l'acompanyament de l'educadora, els infants o joves se situen davant
l'espai de treball i un per un, de forma ordenada, enganxen amb cinta de paper el vinil per poder observar
un resultat aproximat de la instal·lació.

2b. Enganxem el nostre missatge (45-75')
Després d'adequar la composició es començarà
amb la instal·lació. Aquesta es basa en dos passos:
netejar la superfície de la pols, brutícia o altres elements i enganxar els vinils.
Per aquesta segona part es suggereix la següent
dinàmica: es divideix el grup-classe en grups de 2
i s'assigna una peça de vinil a cada una. Primer comença una sola parella, l'educadora els acompanya
a l'inici i resolt els possibles dubtes o inconvenients
que vagin sorgint. Quan la primera parella sent que
pot continuar treballant sense acompanyament,
comença a participar una segona parella i així fins a
finalitzar la instal·lació d'artivisme
Resultat de l’artivisme d’un grup de 6è
de l’escola Cèsar August de Tarragona.

3. TANCAMENT (20’)
3a. Lectura del manifest (15')
Per finalitzar, l’alumnat llegirà un breu manifest que haurà redactat amb ajuda de les educadores i el
professorat. Amb l’objectiu d’exposar de forma sintètica els diferents aprenentatges treballats al llarg de
la campanya, com els missatges i reflexions que es volen transmetre a la comunitat (barri o ciutat) per
sensibilitzar en relació als temes tractats durant la campanya.

3b. Tancament (5’)
Finalment es farà un tancament agraint a tot l’alumnat, professorat, educadores i entitats que han participat a la campanya. I s’entregarà un reconeixement als grups que han participat. Per exemple: una planta,
llavors, una regadora.
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durada 2h a l'aula

Estat del món i alternatives
Presentem la segona fase de la campanya “Fem Eco: connectem
el gènere i el medi ambient a l’escola i al món”. Per començar,
es fa una activació de coneixement previs fent una pluja d’idees
d’exemples d’explotacions al medi i a les persones que es donin
arreu del món, i es fa memòria de conceptes treballats a la primera
fase de la campanya (ecodependència, interdependència, vulnerabilitat, cures).
A continuació, es convida a l’alumnat a reflexionar sobre les explotacions en diferents entorns del planeta a través d’un joc de
preguntes, “Quiz de dades”. Després d’identificar les diferents explotacions s’introdueix el concepte de límits planetaris. Tot seguit,
es fa una dinàmica que convida a la introspecció per poder veure
de quina manera ens afecta emocionalment la situació actual del
món.
Per finalitzar la sessió s'acompanya l’alumnat a escriure una “carta al futur” responent a les següents preguntes: “Què és el que
m’agradaria que canviés? Què és el que jo puc fer?”.
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CONCEPTES CLAU

L’emergència climàtica i les explotacions
al medi i a les persones requereixen una
transició cap a una cultura d’acceptació i
respecte dels límits planetaris.

Vulneracions i explotacions al medi
ambient i a les persones, límits
biofísics del planeta, ecodependència i
interdependència.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Anàlisi crítica de les causes i conseqüències dels diferents problemes mediambientals degut a
l’impacte de l’activitat humana tant de l’entorn proper com de l’entorn llunyà.

OBJECTIUS
• Analitzar breument l’estat del món i les causes i conseqüències de les explotacions al medi
ambient i a les persones (fent memòria de la 1a fase).
• Entendre el concepte de “límit planetari” i les conseqüències de la superació dels mateixos.
• Parar atenció a les pròpies emocions en relació al context de crisi climàtica i sistèmica.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (20’)
Presentació 2a fase
Pluja d’idees sobre explotacions

SEGONA PART

Contrastos (65’)
Quiz dades
Ecodependència i interpendència: fem memòria i relacionem
Límits planetaris

TERCERA PART

Tancament (35’)
I amb tot això, com em sento?
Carta al futur

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Annexos Quiz Dades (x3) i annex ‘Carta
al futur’.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (20’)
1a. Presentació de la segona fase (10‘)
Amb aquest mòdul s’inicia la segona fase de la campanya “Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món”. En aquesta segona fase, Mobilització social i incidència social i política, on
s’amplia la mirada al barri i a l’entorn, s’incidirà en l’aplicabilitat de propostes d’ecofeminisme generades
al centre educatiu, i es promouran accions per la cura de les persones i del medi ambient des d’una perspectiva global i al barri. S’aproparà també a l’alumnat a diverses experiències (d’economia social i solidària) que integrin l’ecofeminisme en la seva tasca.
Es recorda a l’alumnat que amb aquesta campanya volem promoure accions de cura de les persones i
del medi ambient garantint uns drets humans, concretament el Dret al medi ambient sa i el Dret a la no
discriminació de persones.
Nota: en cas que l’educadora no conegui el grup es recomana fer una dinàmica de coneixença inicial.
• L’alumnat es col·loca amb les cadires en cercle.
• L’educadora presenta breument la segona fase del projecte i pregunta al grup com està.

1b. Pluja d’idees sobre explotacions (10‘)
Pluja d’idees de les explotacions al medi i a les persones que es donin arreu del món:
L’educadora estimula la pluja d’idees amb preguntes sobre llocs concrets o activitats econòmiques (i les
repercussions que puguin tenir aquestes) si no apareixen gaires idees. Totes les idees de possibles explotacions s’anoten a la pissarra. Un cop s’han anotat diversos tipus d’explotacions al planeta i a les persones
es divideix el grup-classe en 3 grups per fer el Quiz de dades.
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2a. Quiz dades (35‘)
L’educadora comenta que, un cop anotades les explotacions, ara faran un joc similar als concursos de
preguntes que podem veure a la televisió, però totes les preguntes aniran relacionades a explotacions
al planeta o a les persones. Es faran tres grups i a cada grup hi haurà dos equips (iguals en nombre de
persones), i una persona que tindrà el rol de “presentadora”. Cada equip haurà de lliurar un full amb el
número, color o nom que escullin i el nom de les persones que integren aquell equip. La presentadora
llençarà diverses preguntes relacionades amb dades d’explotacions al medi ambient i a les persones, i cada
equip haurà d’escriure la dada en un full i una petita frase argumentant perquè han posat aquella xifra i
no alguna superior o inferior. Cada equip lliurarà la seva resposta (full amb el nom de l’equip) a la persona
presentadora i aquesta dirà qui s’ha aproximat més.
Quan els 3 grups han acabat, es torna a posar les cadires en semicercle mirant a la pissarra, i l’educadora
demana valoracions sobre què els transmeten aquelles dades de les quals han parlat. Si es considera que
alguna ha generat més sorpresa o interès a l’alumnat, es pot preguntar per aquesta. Es poden formular
les següents preguntes:
• Quina dada us ha sobtat més?
• Hi ha alguna que creieu que no és veritat? Per què?
• Alguna persona creu que són dades importants? Per què?
• Què us han fet sentir les dades que heu conegut? Què us agradaria que passés?
Podeu consultar les preguntes i les respostes a l’Annex 1.
INFORMACIÓ PER A L’EDUCADORA
Cal recollir els fulls amb les respostes de cada un dels equips i els seus integrants, ja que a alguns centres
educatius s’utilitzarà com a mètode de seguiment.”

2b. Ecodependència i interdependència: fem memòria i
relacionem (10‘)
Un cop finalitzat el “Quiz” es comenta que ara es parlarà de maneres de revertir les dades esmentades. Es
projecten a l’aula les fotografies de les composicions elaborades per aquell mateix grup (si se’n disposen).
En cas de no tenir-les, utilitzar les fotografies d’algun altre grup de la mateixa escola o edat.
Es mostren les fotografies de les composicions referents a ecodependència i interdependència, sense
esmentar els conceptes, i es pregunta a l’alumnat si sap a quin concepte fan referència. Per tal d’agilitzar
la memòria es pot fer repàs dels 4 conceptes que es van utilitzar a l’hora de fer les composicions (cures,
vulnerabilitat, ecodependència i interdependència).
Es demana a l’alumnat que llegeixi les definicions i que posin un exemple sobre moments de la seva vida
on s’hagi destacat la interdependència i l’ecodependència.
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MATERIAL PER A L’EDUCADORA PER FER EL RECORDATORI DELS CONCEPTES
• ECODEPENDÈNCIA: Què enteneu per ecodependència? Si separem la paraula, què vol dir “eco”? I dependència? Què és “dependència de l’eco”? Definició: “condició característica dels éssers humans per
la qual necessiten de la naturalesa i estan subjectes a les seves limitacions i condicions”.
• CURES: Què enteneu per cures? Què són les cures? Què vol dir cuidar? Què inclouen les cures? Són
només físiques o també emocionals? Definició: “accions que consisteixen en vetllar pel bé o pel bon
estat d’algú o d’alguna cosa”.
• INTERDEPENDÈNCIA: Què enteneu per interdependència? Si separem la paraula, què vol dir “inter”? I
dependència? Què és “dependència de l’inter”? Definició: “condició per la qual s’estableix una condició
recíproca de dependència”.
• VULNERABILITAT: Què enteneu per vulnerabilitat? Què vol dir ser vulnerable? Algú no és vulnerable?
Som vulnerables només físicament? Podem fer-nos mal d’altres maneres que no sigui amb ferides
visibles? Definició: “condició d’un ésser susceptible d’ésser afectat, danyat o perjudicat, físicament o
moralment”.
Després d’haver fet memòria dels conceptes també es menciona que van fer un llistat d’acords i compromisos a l’Espai de Reflexió Mixt (últim dia de la fase 1). I donar importància a mantenir els compromisos
al llarg del temps (amb la possibilitat que aquests puguin ser canviats si és necessari), per així responsabilitzar-se de l’impacte que tenen en l’entorn que les envolta.
Per tancar aquesta activitat es comenta que en aquesta segona fase continuarem treballant en aquests dos
conceptes i es descobriran alternatives i projectes que els posin en pràctica.

2c. Límits planetaris (20‘)
Cal anticipar a l’alumnat que a continuació farem una activitat on cal que estiguem atentes per entendre
tot allò que succeeix. En pot introduir també que combinarem coneixements científics amb altres dinàmiques de moviment.
Es comenta a l’alumnat que fins ara en aquest mòdul hem anomenat explotacions, que són vulneracions
de drets, i perquè no es vulnerin els drets cal definir uns límits.
S’aparten les taules del centre de l’aula i es col·loquen les cadires al contorn de l’espai, realitzant d’aquesta
manera un cercle en que tothom es pugui veure. L’educadora, asseguda també en aquest cercle, llença la
següent pregunta per introduir l’activitat:
• Per vosaltres què és un límit?
Un cop es recullen (oralment) algunes de les definicions que faci l’alumnat, es pregunta:
• Coneixeu quins són els límits del planeta?
S’anoten a la pissarra els límits del planeta que l’alumnat hagi comentat. Un cop ja no hi ha més idees,
es presenten els 9 límits que es van definir en un estudi del 2009 límits del planeta que defineixen l’espai segur per la humanitat. Es contempla que un cop superat aquest límit, aquest espai segur, es poden
desencadenar canvis abruptes i perillosos. Per presentar aquestes idees es projecta la següent imatge i es
resolen els dubtes de l’alumnat:
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Font: Modificado de Steffen W., K. Richardson, J. Rockström, et al.
Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347 (6223). 2015.

Font: Barcelona Més sostenible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/638/
barcelona-se-suma-a-la-xarxa-de-ciutats-de-leconomia-del-donut-per
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Un cop presentades aquestes imatges es comenta que no és tan important entendre el detall de cada límit
planetari, sinó els termes generals d’aquest esquema. Existeix doncs:
• SOSTRE ECOLÒGIC (relacionat amb la resiliència ecològica): conjunt de límits planetaris interdependents dels diferents processos biofísics fonamentals per garantir la reproducció de la natura. Aquestes
dependències i limitacions sistèmiques i biofísiques han d’esdevenir una fortalesa per generar models i
comunitats resilients davant dels canvis, posant així la vida al centre.
• ZONA SEGURA: formes de relació amb la natura i el planeta, assegurant les necessitats humanes a cobrir, respectuoses amb els límits biofísics que garanteixen la reproducció de la natura.
• ZONA D’INCERTESA (i els canvis exponencials i imprevisibles): formes de relació amb la natura i el planeta que sobrepassen els límits biofísics segurs per a garantir la reproducció de la vida, situant el planeta
en una situació d’incertesa i risc que podrien provocar canvis abruptes i perillosos difícilment previsibles
i amb potencials conseqüències devastadores.
• SOSTENIBILITAT: processos i formes de relació que garanteixin la satisfacció de les necessitats de les
persones i el seu desenvolupament en condicions dignes, des d’un model que respecti els límits biofísics
fonamentals per a la reproducció de la natura. Un model que generi comunitats resilients als canvis
posant sempre la vida al centre.
CONTINGUT PER A L’EDUCADORA
Sobre els límits biofísics del planeta https://contraeldiluvio.es/de-que-hablamos-cuando-nos-referimosa-los-limites-del-planeta/ i https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
(fins al minut 11:37).
UN COP AQUÍ:
Si hi ha temps es fan grups i cada grup investiga un dels límits esmentats i les possibles conseqüències.
Les eines interactives es presenten en plenària. En cas que no hi hagi temps, l’educadora presentarà a tot
el grup-classe les diferents eines interactives.
Preguntes un cop feta l’activitat:
• Totes les persones contribueixen per igual a superar aquests límits?
• Les nostres actuacions tenen les mateixes conseqüències, per exemple, en l’emissió de CO2? [posar
altres exemples], possible relació amb l’ordenació de targetes petjada ecològica a la primera fase.
També es poden recollir dades extretes del Quiz.
A continuació, per aprofundir en els límits planetaris i per pensar en les possibles conseqüències que s’estan desencadenant o es podrien desencadenar si se superés aquest límit, es presenten les següents eines
interactives. (Important que l’educadora miri les eines abans de la sessió per poder-les explicar.)
L’educadora presentarà els diferents límits planetaris (mencionar-los i si cal aclarir per què és un límit planetari). A l’aula s’explicarà que hi ha diferents eines per veure l’impacte d’haver superat els diferents límits,
es proposarà de veure’n algun(s), el que les alumnes decideixen, i es facilitaran les adreces de les altres per
si volen investigar pel seu compte o amb el grup classe.
Mentre es visualitzen els diferents mapes/eines interactives l’educadora pot preguntar als alumnes per
cada límit planetari:
Quines conseqüències penseu que desencadena o es podrien desencadenar si se superés aquest límit
planetari?
a) CANVI CLIMÀTIC
Mapa interactiu superfície planetària i riscos derivats del desglaç:
http://metrocosm.com/timelapse-evolution-of-earths-surface/ (desglaç)
https://www.floodmap.net/ (augment del nivell de la mar)
https://www.ccma.cat/el-temps/la-pujada-imparable-del-nivell-del-mar-sera-mes-rapida-i-mes-greudel-que-es-creia/noticia/2950220/
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Els mars i els oceans representen al voltant del 71% de la superfície del planeta i contenen més del 95%
de l’aigua de tot el planeta, és per això que s’anomena sovint planeta blau. El concepte acidificació
es refereix al procés pel qual els oceans es tornen més àcids i això és causat per l'absorció de CO2 per
part dels oceans (a més C02 a l'oceà, menys pH, més àcid). Els processos biològics i fisiològics de molts
organismes es veuen afectats per l’augment de l’acidesa, el que provoca grans canvis en molts organismes marins molt greus i duradors, especialment en els organismes que estan en la base de la cadena
alimentària perquè perden la capacitat de construir les seves petxines, els seus esquelets —> Pèrdua de
biodiversitat —> https://www.bbc.com/mundo/noticias-48176057
Aquesta eina es pot respondre el grup-classe en conjunt, o que l’educadora vagi responent mentre tota
la classe ho veu per fer d’exemple, i observar la seva petjada ecològica amb el seu estil de vida.
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
c) PETJADA MATERIAL
La petjada material mesura la quantitat d'extracció de material utilitzat (minerals, combustibles fòssils i
biomassa) associada a la demanda final de béns i serveis, independentment d'on es produeixi aquesta
extracció. Contempla l'extracció més enllà de les fronteres també.
Aquesta eina es pot respondre el grup-classe en conjunt, o que l’educadora vagi responent mentre tota
la classe ho veu per fer d’exemple, i observar la seva petjada ecològica amb el seu estil de vida.
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
d) EXTRACCIÓ DE L'AIGUA DOLÇA
Agua virtual / huella ecológica producción: https://www.esagua.es/calculo-de-huella-hidrica/
Les dues últimes eines calculen l’impacte de cada persona individual sobre el planeta. Cal anar amb compte per no individualitzar les problemàtiques sistèmiques i estructurals. L’individualisme com a estratègia
del capitalisme per encobrir el que és de fons una falsa solució. Dir als alumnes la importància de no caure
en allò individual.
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3. TANCAMENT (35’)
3a. I amb tot això, com em sento? (15’)
En el present mòdul s’ha dut a terme un anàlisi on s’han abordat situacions de col·lapse, crisi i algunes
catàstrofes, amb l’augment de desigualtats que pot comportar això si no s’aborden els canvis d’una manera justa (igualitària) i democràtica (tenint present que actualment no s’està caminant en aquest sentit
per part d’empreses i governs).
Totes aquestes situacions ens afecten com a persones, ens afecten emocionalment i les accions que duem
a terme es veuran afectades per les emocions que sentim amb relació a aquests temes.
Així doncs, demanem a l’alumnat que, estant tothom dret, apartant cadires i objectes del centre de l’aula,
aquest es col·loqui en un dels 3 espais que es definiran a continuació.
• QUI ES TROBI EN UN ESTAT D’ACCIÓ: Et sents amb ganes de fer quelcom, d’actuar per revertir les situacions de les quals hem parlat, a escala individual i/o col·lectiu... (Es podria observar com una actitud
d’Activista)
• QUI ES TROBI EN ESTAT CONGELAT: No saps com reaccionar davant de totes les dades i situacions comentades, no acabes de saber com et sents o que necessitaries ara.
• QUI ES TROBI EN ESTAT DE REBUIG O PASSIVITAT: No t’afecta el que hem parlat, no ho trobes important,
creus que no cal parar-hi atenció i podem continuar fent la nostra, creus que és mentida i que s’exagera
molt en aquests temes... (Es podria conèixer com un rol Negacionista).
Quan totes les persones s’han situat en aquests tres espais es demana a algunes persones de cada una de
les posicions que comparteixin el que pensen. L’objectiu d’aquesta posada en comú no és la confrontació
d’idees sinó l'expressió de l’estat anímic i emocional després del desenvolupament d’aquest mòdul.
CONTINGUT PER A L’EDUCADORA
Davant de les situacions de crisi (com l’actual crisi climàtica) a les persones ens pot afectar més o menys,
però s’acostuma a produir una situació de “trauma” davant la qual aquesta situació (d’amenaça, d’atac)
ens genera un xoc. Així doncs, des de la psicologia podríem dir que la nostra societat està passant per un
moment traumàtic. Per tant, davant d’una situació d’amenaça hi ha tres respostes: hi ha mamífers que
ataquen, hi ha mamífers que fugen i hi ha mamífers que es congelen. En funció de com sigui la persona,
de la seva experiència subjectiva d'aquest trauma, hi ha aquests tres tipus de resposta. A l’hora de parlar a
l’aula sobre aquest context de crisi climàtica cal tenir en compte que s’observaran aquestes tres actituds i
rols, visibles en les opinions també de l’alumnat. La gent que ataca i lluita contra l’amenaça tindria aquest
rol “d’activista social”: aquelles que s’enfaden i no volen que allò passi al món. Aquelles qui no saben com
actuar davant l’amenaça o l'emergència, no ens convenç cap manera o no creiem que puguin funcionar,
ens perdem entre les maneres de donar resposta i no hi fem res, actitud de quedar-se “congelada”. Per
últim, una altra actitud o rol molt comú davant de situacions d’amenaça o emergència és fugir, dir “no
n’hi ha per tant, no és tan important”, “no és veritat”, “jo això no m’ho crec”, és l’actitud de negar, de
fugir, de no voler veure que hi ha un perill, actituds que en aquest cas podríem relacionar a els corrents
negaci onistes del canvi climàtic.
Cal tenir en compte que en situacions de trauma també es donen situacions de dol. Quan veien la desesperança o situacions que l’alumnat està molt desanimat davant de la situació de crisi, que d’alguna manera
veu “que no hi ha res a fer” o que “tot està perdut” aquestes actituds estan molt vinculades a situacions
de dol.
Una bona manera d’acompanyar a infants i joves al parlar d’emergència climàtica és observar la diversitat d’actituds i pensaments que també tenim nosaltres, algunes poden estar més relacionades amb la
desesperança, d’altres poden ser més activistes, a estones podem trobar-nos més negacionistes o podem
recordar moments també on ens haguem sentit congelades.
Aquesta activitat de posicionament és una informació molt valuosa per la persona educadora que acompanyi a aquest grup. Conèixer en quina posició o actitud vers la situació de crisi climàtica i ambiental en
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* Contingut elaborat a partir de la Sessió 4 dinamitzada per Anna Pujol del curs: “Eines i recursos per
abordar l’emergència climàtica a les aules”, d’EduAlter i ECP.

3b. Carta al futur (20‘)
Es demana a l’alumnat que ompli una breu carta sobre “Que és el que més m’agradaria canviar?” dels temes que s’han parlat avui. Es demana a l’alumnat que s’ha col·locat, en l’exercici anterior, en les posicions
de congelat o rebuig que també respongui la carta, amb la idea que sigui i amb allò que voldrien canviar,
encara que no respongui a un canvi per revertir la crisi climàtica i ambiental (només en els casos en què
no es vegi possible).
És important que l’educadora reculli aquestes cartes amb el nom de cada persona del grup.

4. MATERIAL QUE L’EDUCADORA HA DE
RECOLLIR D’AQUEST TALLER
• Fotografies del desenvolupament de la sessió.
• Fulls amb les respostes de cada grup (i els noms dels components de cada grup) de l’activitat 1c.
• Totes les cartes amb el nom i el desig de canvi de cada una de les persones del grup.
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la qual ens trobem ens servirà per apropar-nos a l’alumnat de diverses maneres, adaptant-nos també a la
seva situació. Cal ser conscients de la falta de “sinceritat” que pugui produir-se en aquesta activitat. Pot ser
que hi hagi persones que s’agrupin en una posició majoritària per no destacar, per demostrar una actitud
més acceptada pel grup, per demostrar una actitud d’activista perquè és allò correcte o que “està bé”...
Tot i això, tenir una “fotografia” general de la situació de l’alumnat al qui s’acompanyarà resultarà molt
útil per a les properes sessions.
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ANNEX 1
Quiz dades

1. Quina és la temperatura mitjana del planeta perquè sigui possible l’enorme
diversitat de formes de vida i cultures que existeixen?
15º. La temperatura mitjana del planeta és de 15º, no obstant amb la civilització
industrial s’han augmentat els gasos de l’efecte hivernacle en molt poc temps. Això
provoca un augment de temperatura.
2. Quant ha augmentat la temperatura entre els anys 1850 i 2019?
1’,07º.
3. Quant ha pujat el nivell mitjà del mar a escala mundial?
(Conseqüència del desgel)
19 centímetres entre 1901 i 2010.
4. Les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):
• L’augment de temperatura no afecta les plantes. (F)
Per aprofundir: l’augment de temperatura provoca, en molts casos, que les plantes floreixin abans
que hagin nascut els insectes pol·linitzadors.

• Les sigles GEH fan referència a Gasos Efecte Hivernacle. (V)
• L’augment dels gasos de l’efecte hivernacle és beneficiós per la possibilitat de
mantenir la vida humana i per la majoria d’espècies d’animals i plantes. (F)
(Per aprofundir: L’augment dels gasos de l’efecte hivernacle provoca que la temperatura mitjana de la
terra augmenti. Encara que semblin canvis petits de temperatura a la pràctica provoquen canvis molt
grans: plantes que floreixen abans que neixin els insectes pol·linitzadors, pollets que surten dels ous
abans que neixin les larves que han de menjar, pluges fora de temps, augment dels ciclons i huracans,
pujada del nivell del mar, desertització d’alguns territoris, onades de fred i calor. Els éssers vius
s’organitzen i “saben què han de fer” gràcies a senyals tèrmics. El canvi climàtic suposa modificar les
regles del joc amb què s’organitza la vida, i té conseqüències molt intenses sobre totes les espècies,
també la humana).

• Sense l’efecte hivernacle la temperatura mitjana de la terra seria de 18º sota zero i
no seria possible la vida tal com la coneixem. (V)
• Les extincions d’espècies més grans de la història del planeta Terra s’han donat en
unes condicions en el fet que la temperatura mitjana de la Terra ha augmentat o
disminuït 5,2º o més. (V)
• El 30% de la població amb més recursos és la responsable de la meitat de les
emissions globals, mentre que la meitat més pobre del món -3.500 milions de
persones- només produeixen el 20% de les emissions. (F)
(El 10% de la població amb més recursos és la responsable de la meitat de les emissions globals,
mentre que la meitat més pobre del món -3.500 milions de persones- només produeixen el 10% de
les emissions).
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El 90% de glaceres a Espanya ha desaparegut en l’últim segle.
(Al nostre país s’han perdut ja més del 80% de les glaceres pirenaiques i, per a 2050, podrien
desaparèixer irreversiblement. Mont Perdut ha decrescut de mitjana 5 metres de grossor en les últimes
dècades, encara que hi ha punts on són fins a 14 metres menys. En general, retrocedeix un metre a l’any.
De les 52 glaceres que hi havia en 1850 n’han desaparegut ja 33, la majoria després de 1980.
Les 3.300 hectàrees de llengües de gel que hi havia a principis del segle XX al Pirineu s’han reduït a 390).

6. Quin percentatge d’espècies d’animals creieu que han desaparegut en els
últims 20 anys a Catalunya?
Han desaparegut el 25% d’espècies aproximadament. (Dades 2019)
7. Les papallones són considerades un senyal o indicador de bona salut del medi
ambient i els ecosistemes. Les xifres evidencien que la salut del medi ambient i
els ecosistemes està emmalaltint. Sabríeu dir quin percentatge de papallones ha
desaparegut en els últims anys a Catalunya, fet que provoca que els ecosistemes
emmalalteixin?
El 70% de papallones aproximadament.
8. Quines creieu que són les principals 5 causes de la pèrdua de biodiversitat del
planeta?
A) Canvi climàtic, destrucció d’hàbitats, sobreexplotació, contaminació i les espècies
exòtiques invasores.
B) Canvi climàtic, inundacions, reciclatge, sequeres i vehicles que funcionen amb
combustibles fòssils.
C) Canvi climàtic, destrucció d’hàbitats, espècies exòtiques invasores, reciclatge i
contaminació.
9. L’any 2018 24,2 milions de persones es van veure forçades a desplaçar-se del
lloc on vivien per raons ambientals, se les coneix com a refugiades ambientals.
Podríeu dir quin percentatge d’aquestes persones desplaçades pel clima són
dones?
El 80% de les persones desplaçades pel clima són dones (i sobretot dones del Sud
Global).
10. Si tota la població del món consumís com la mitjana d’una persona a
Espanya, quants planetes necessitaríem?
Tres planetes, i només en tenim un.
11. Quines poblacions del món tenen una petjada ecològica més gran, o dit
d’una altra manera quines poblacions del món consumeixen més energia?
Les poblacions del Nord Global (poblacions més enriquides).
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12. Durant l’extinció més gran de la història de la Terra, que va ser la del PermiàTriàssic, es van exterminar el 95% de les espècies terrestres i el 70% de les
espècies marines. Aquesta extinció es va donar en un context en que va haver
un canvi de temperatura de més de 5,2º, la velocitat en que es donava aquest
canvi de temperatura era de més de 10º per milió d’anys.
A quina velocitat creieu que està succeint el canvi de temperatura que estem
vivint (escalfament en aquest cas) en comparació a l’extinció que es va donar en
el Permià-Triàssic?
R. 60 vegades superior a l’extinció més gran de la història. La taxa d’escalfament és
de 6333 graus/milió d’anys. (Tenint en compte que des del 1850 al 2019 hi ha hagut
un escalfament de 1,07º).
Si s’agafa el valor més baix de l’IPCC (escalfament de 0,8º des del 1850): la velocitat
és de 4733 graus per cada milió d’anys, és 47 vegades més ràpid que en l’extinció
més gran de la història.
En els últims 169 anys (del 1850 al 2019) hem escalfat aproximadament 1 grau la temperatura i ho hem
fet a una velocitat 60 vegades superior a la mitjana durant l’extinció que més % d’espècies va eliminar
de la història de la vida del planeta.
(Dades extretes del IPCC)
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Què és el que més m’agradaria que
canviés? Què puc fer jo perquè canviï?
NOM I COGNOMS:
CURS:
Orientacions per l’elaboració de la carta:
• Partint de les explotacions i vulneracions del medi ambient que heu detectat
en el món i en el vostre entorn immediat (barri, ciutat o poble). Què us
agradaria més que canviés? Quines coses pots canviar del teu dia a dia
per tenir un medi ambient sa (identifica com a mínim una individual i una
col·lectiva per fer amb els companys i companyes de l’aula i una col·lectiva
per fer amb els veïns i veïnes del barri o poble)?
• Recordeu que aquesta carta es recuperarà a la darrera sessió per afegir nous
aprenentatges i alternatives.
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BLOC DE
SECUNDÀRIA
ESPAI DE REFLEXIÓ III
durada 2h a l'aula

Recerca i constatació de les
preocupacions i emocions del grup
classe vers les pràctiques de la
comunitat educativa i l’entorn
En el desenvolupament d’aquest mòdul es vol fer comprendre
com les cures i els límits són necessaris pel respecte al medi i a les
persones. L’objectiu consisteix en reflexionar críticament sobre les
desigualtats i responsabilitats a l’hora de traspassar els límits planetaris, entendre les vulneracions als territoris que habitem (medi)
com vulneracions a nosaltres (persones) i reflexionar sobre les conseqüències de superar els límits planetaris i personals.
Així doncs, per començar la sessió ens situem en la sessió que estem: l’espai de reflexió. S’inicia recuperant el que es va tractar en
el mòdul 7 i es fa èmfasis en els límits planetaris i de les persones.
A continuació es projecta l’eina de l’EjAtlas de manera que sigui
visible per tot el grup classe, i s’explica com funciona l’eina mostrant algun exemple de conflicte ambiental d’alguna part del món.
Tot seguit, es proposa una activitat que posa en relació el propi
cos amb el territori que s’habita. És una dinàmica introspectiva
que pretén evidenciar de manera vivencial la interdependència i
ecodependència que ens caracteritza com a éssers vius que som:
“pensar el COS com el nostre primer TERRITORI, i al territori el reconeixem en els nostres cossos.
Després s’introdueixen els límits planetaris fent una comparació
entre països. I per acabar es reflexiona sobre la cultura dels límits i
l’acceptació i respecte dels límits del planeta i els propis.
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CONCEPTES CLAU

Les cures i els límits són necessaris pel
respecte al medi i a les persones.

Límits biofísics del planeta, límits
interpersonals i intrapersonals, respecte i
cures.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Reflexió crítica sobre les causes i conseqüències dels diferents problemes mediambientals
degut a l’impacte de l’activitat humana tant de l’entorn proper com de l’entorn llunyà.

OBJECTIUS
• Reflexionar críticament sobre les desigualtats i responsabilitats a l’hora de traspassar els
límits planetaris (pocs vulneren molt i molts en pateixen les conseqüències).
• Entendre les vulneracions als territoris que habitem (medi) com vulneracions també cap
a nosaltres (persones).
• Reflexionar sobre les conseqüències de superar els límits planetaris i personals.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (10’)
Situem-nos: Espai de Reflexió

SEGONA PART

Contrastos (95’)
Cartografia corporal: Mapeig del cos com a territori (45’)
Posada en comú de les cartografies (15’)
Comparem límits (20’)
Visualització vídeos (15’)

TERCERA PART

Tancament (15’)
Debat i conclusions

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Din A3, ceres de colors, annexes límits
planetaris, 7 cordills (trapillo) i guix.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.

BLOC DE SECUNDÀRIA / ESPAI DE REFLEXIÓ III
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (10’)
1a. Situem-nos: Espai de Reflexió? (5’)
En el mòdul anterior (M7) es va parlar sobre l’estat del món, posant atenció en les explotacions i vulneracions al medi, i coneixent els límits biofísics planetaris. Es fa una pluja d’idees sobre per què l’alumnat
creu que es traspassen aquests límits.
• Per què creieu que se segueixen desenvolupant actuacions que deterioren el planeta? Qui necessita
seguir duent a terme aquestes actuacions i per què?
Es vol arribar a una conclusió on es posi en relleu que les actuacions que vulneren el planeta són causes
sistèmiques, són part d’un sistema que busca el benefici propi per sobre del comú (del planeta i de les persones). Exemples d’actuacions que vulneren el planeta les tenim a la pluja d’idees a l’inici del M7 (diverses
formes d’extractivisme i explotació no sostenible dels recursos naturals, explotacions a persones per raó
de classe, gènere, ètnia o procedència...).
Es recuperen les idees que van sortir al mòdul anterior i es crea una definició conjunta sobre: Què és un
límit? A continuació es demana a l’alumnat que diferenciï quins serien els límits naturals i quins serien
els límits de les persones. Es demana doncs que tornin a crear una definició per cada un d’aquests o que,
busquin les diferències d’aquests.
Exemples de definicions podrien ser:
• Els límits del planeta són aquells que, un cop superats, posen en perill la vida en el mateix.
• Com seria la definició d’un límit per les persones?
• Exemple: els límits de les persones són aquells que poden posar en risc el benestar i la salut de les
mateixes.

1b. Activació coneixements previs (5’)
Un cop s’han introduït els límits del planeta i de les persones, es projecta l’Atles de manera que sigui visible
per al grup-classe.
https://ejatlas.org/
Es pregunta si algú el recorda de la fase anterior i què indica aquest gran mapa.
Quan es tingui la resposta, s’amplia la imatge (fer zoom) a la zona de Llatinoamèrica i es pregunta:
• Creieu que s’hi concentren molts o pocs conflictes ambientals en aquesta zona?
• Per què pot ser? (relació amb els nexes neocolonials d’extractivisme, revisar M2 si es vol aprofundir)
CONTINGUTS PER A L’EDUCADORA
Diverses experiències del sud global ens poden servir a l’hora d’afrontar els reptes mediambientals i les
agressions al territori al nord. Una de les tècniques realitzada pel “Colectivo Miradas Críticas del Territorio
desde el Feminismo” (grup de Red Latinoamericana de Mujeres defensores de Derechos Sociales y Ambientales) són les cartografies corporals, tècnica que desenvoluparem a continuació. Cal contextualitzar a
l’alumnat explicant que aquest grup de dones diverses volen teixir vincles entre els cossos i el territori que
habitem. Aquestes activitats es comparteixen després en grup per reflexionar juntes i crear estratègies de
vida per estar millor en els nostres territoris.
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2a. Mapeig corporal: Mapeig del cos com a territori (45’)
IMPORTANT: Durant la dinàmica s’acompanyarà a les participants a la creació d’un recorregut per la seva
intimitat i ho plasmaran de forma plàstica. És per aquesta raó que des de l’inici de la dinàmica, l’educadora ha de comunicar que faran aquest recorregut, que és un dibuix que fan per a elles i si no volen ensenyar-lo o explicar res, no ho hauran de fer. Així, per fer aquesta dinàmica es necessita un entorn tranquil i
segur i s’explicitarà a les participants que aquest serà l’ambient de la sessió.

DINÀMICA
Per fer aquesta dinàmica es proposa
que els infants i joves puguin asseure’s i
repartir-se de forma individual pel terra
de la classe. Cal apartar taules i cadires, es
recomana fer-ho des de l’inici de la sessió.
INTRODUCCIÓ PRÈVIA
“Pensar el COS com el nostre primer
TERRITORI, i al territori el reconeixem en
els propis cossos: quan es violenten els
llocs que habitem s’afecten els nostres
cossos, quan s’afecten els nostres cossos
es violenten els llocs que habitem. Els
propis cossos estan plens de sensibilitat,
donen vida i tenen memòria. A través dels
sentits ens connectem amb els territoris:
escoltem el que ens explica el riu o la
muntanya, també escoltem el que ens
diu la ciutat. Veiem els colors dels espais
que ens envolten, el verd de l’arbre o el
gris de l’asfalt, i olorem l’olor del mar,
del nostre menjar preferit, o del fum dels
cotxes. Podem veure com sobre el propi
cos queda imprès el que succeeix en els
territoris: la tristesa per l’explotació,
l’angoixa per la contaminació, però també
l’alegria d’estar construint altres mons
que resisteixen a tanta violència. Mirada
amplia, més sensible i completa del món,
teixir ponts entre feminismes, ecologisme,
la naturalesa i els territoris.”
COM ENS MIREM?
1. Proposar als joves/infants que pensin
el lloc on viuen, per poder situar els
cossos en un context-territori concret.
Viuen en un entorn urbà? Rural? Tenen
accés fàcil a aigua, a menjar o no? El
lloc on viuen se senten sorolls? Què
escolten des de la seva habitació? Com

és l’aire que respiren? Com van fins
a l’escola/institut (caminant, metro,
bici, cotxe, autobús, moto…). Quins
conflictes medio-ambientals detecten
en el seu entorn proper? Detecten que
es vulnerin drets del medi ambient i de
les persones en el territori/entorn on
viuen?
2. Després de la introducció per
contextualitzar la relació entre COSTERRITORI, es convidarà a reflexionar
per mitjà del “Mapeig Corporal” la
pròpia relació de cos-territori que
experimenta cada persona. Per així
poder posar detectar com aquests
dos aspectes estan interrelacionats,
fent que les vulneracions d’un territori
tenen un impacte directe en els cossos
que habiten aquell territori, com
també les vulneracions d’uns cossos
tenen un impacte directe en el territori
que habiten. Volem posar en relació
l’impacte que tenen els conflictes
mediambientals locals i/o globals en els
propis cossos.
Es reparteix un DIN A3 a cada jove/
infant i colors, i se’ls convida al fet que
dibuixin una silueta del seu cos que ha
d’ocupar tot el full (dels peus al cap).
Fer-ho de manera individual per més
tard posar-ho en comú. El lema general
per guiar la proposta seria:
• “Dibuixa el teu cos com si fos el teu
territori per relatar què està succeint
amb el teu cos i el teu territori”.
(Quan parlem del propi territori ens
estem referint a aquells espais que
habitem).
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Procés d’elaboració del cos-territori d’una alumna
de l’Escola Mare de Déu de Montserrat.

• “En aquest cos dibuixem alguns dels
espais que habitem quotidianament,
pot ser la casa, el barri, l’entorn...
Quins llocs identifiquem? On
ubiquem aquests llocs en el meu
cos? Quina emoció ens genera
aquell espai, ens sentim segures
o no? Els camins que recorrem
habitualment (on ubiquem aquests
camins? Hi ha algun parc, un
bassal, un hort, arbres o animals?
On ubiquem aquests llocs al nostre
cos? Hi ha algun riu, mar, muntanya,
bosc o carrer? On els situem? Cal
dibuixar en aquest mapa tots aquells
llocs que considerem importants o
necessaris de visibilitzar en un mapa
del territori que habitem.

• Posteriorment, proposem a les
persones participants que assenyalin
en aquests mapes del COS-TERRITORI
aquells llocs que menys ens agraden,
a on ens sentim insegures, on
hem sentit violència, dolor, ràbia,
on estan aquells llocs i com els
dibuixem?, és un carrer, una part
de casa nostra, un lloc llunyà a casa
nostra o a prop?; hi ha conflictes
en el territori que ens afecten de
forma quotidiana?, quins? (mineria,
extracció petroliera, conflictes agroindustrials, turisme...), de quina
forma afectem els nostres cossos?
• Per últim, es reconeixen espais del
COS-TERRITORI que ens facin sentir
segures? Espais ens permetin tenir
una mirada crítica i/o canviar allò
que no ens agrada i que no ens fa
sentir bé perquè vulnera el medi
ambient i/o discrimina/violenta a
les persones?, en quina part del
cos o del territori?, al carrer, al
patí, al llit, a casa? Com s’expressa
aquesta rebel·lia/anhel de canvi?
Un crit, una paraula, una cançó?,
on es manifesta: al cap, al cor,
als peus, a l’estómac, les cames?
Trobem llocs en poder compartir-ho
col·lectivament. Acabem, ens parem
a mirar el nostre dibuix, a mirar el
mapa, es troba tot el que volem
plasmar en aquest moment?”

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
https://www.carbono.news/salud-y-alimentacion/dano-al-territorio-y-a-los-cuerpos-asi-impacta-el-extractivismo-en-la-salud-de-los-humanos/
https://territorioyfeminismos.org/2017/11/01/el-cuerpo-como-primer-territorio/
https://territorioyfeminismos.org/metodologias/mapear-el-cuerpo-como-territorio/
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Quan els infants/joves hagin acabat el seu dibuix, ens reunirem en cercle per grups de 3-4 persones i es
compartiran els dibuixos que s’han fet. S’aniran col·locant els dibuixos al centre, creant un gran mapa
corporal-territori.
A partir d’aquí, quan l’alumnat ha fet aquest mapeig, i s’estigui compartint. Cada grup haurà de respondre les següents preguntes en un full que la tallerista després recollirà. (Activitat avaluativa)
• Quines vulneracions de drets del vostre entorn detecteu?
• Quins espais de rebuig i benestar heu assenyalat? I per què?
• Quins aspectes crítics a favor i en contra destaqueu d’aquests espais? Per què?
Després d’haver-ho compartit en grups (qui ho hagi volgut compartir), es proposarà fer un cercle amb tot
el grup classe i es convidarà a compartir a qui li vingui de gust.
MATERIAL PER A L’EDUCADORA
A partir d’aquí, quan l’alumnat ha fet aquest mapeig, cal fixar-nos en els moments en que demanem a
l’alumnat que justifiqui el seu resultat.
• Expressa críticament les vulneracions de drets del seu entorn?
• En general, quins espais de benestar i rebuig assenyalen?
• Quins aspectes crítics a favor i en contra destacaven d’aquests espais?
Des d’aquesta observació l’educadora acompanya les reflexions fent èmfasi en la relació entre COS i TERRITORI.
• Importància de conèixer el propi cos i cuidar-lo.
• Entendre la relació entre COS-TERRITORI (Cos-Territori-ecosistema-món).
• Entendre la importància de conèixer el territori que habitem i cuidar-lo.
• Importància de cuidar tots els éssers vius que habitem en un mateix territori; el territori s’amplia a món.
• La relació entre vulneracions al medi i vulneracions a les persones.
• Pensar en l’impacte que té en els cossos excedir els límits planetaris.
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2c. Comparem límits (20‘)
Un cop dut a terme el mapeig corporal, recordem l’activitat 2a de la sessió anterior (Mòdul 7), Límits planetaris. A continuació es desenvoluparan una mica més aquests conceptes, i es reflexionarà sobre quines
diferències existeixen en la superació d’aquests límits en diferents països. L’objectiu d’aquesta activitat és
també experimentar amb el cos la tensió entre el model econòmic i els límits biofísics del planeta.

DINÀMICA
Set alumnes (un per cada un dels límits
que es poden calcular més fàcilment)
participaran activament a l'activitat, tot i
que es pot fer més d'un grup o duplicar
els rols.

2. Després de dibuixar el sostre ecològic,
les participants faran cinc passos
enrere, ajuntant-se al centre del
cercle, la posició inicial per començar
l'activitat.

Cada participant representarà un dels
límits: petjada material, emissions CO2,
fòsfor, nitrogen, l'ús d'aigua dolça, canvi
en l'ús del sòl, petjada ecològica. Els
alumnes portaran post-its amb el nom del
límit que representa per a fer més fàcil
l'activitat.

Veure “FIGURA 2: pas 2”, l'alumnat fa 5
passos enrere.
3. Les participants del cercle aniran
modificant la seva posició depenent del
diagnòstic sobre els límits de diferents
països: Espanya, Bangladesh, Bolívia,
Canadà, Senegal,... i fer fitxes a part
amb aquest enllaç: https://goodlife.
leeds.ac.uk/national-snapshots/
countries/

1. L'alumnat es disposarà formant un
cercle, mirant cap enfora, units amb
cordes entre ells. Amb tensió entre les
cordes, deixant un espai d'un metre
entre les participants, un cercle serà
dibuixat al terra amb guix o una altra
corda. S’explicarà l'alumnat que aquest
cercle representa el "sostre ecològic" i
es recordarà el significat.
Veure “FIGURA 1: Pas 1”

Pas 1

Pas 2

Pas 3
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Preguntes per a la reflexió
• Quines diferències heu observat entre l’estat dels límits en els diferents països tractats?
Eren tots iguals? Quines diferències hi havia? Per què es deuen donar aquestes
diferències?
• Qui és responsable de què un país hagi superat un límit? Totes les persones d’aquell
país tenen la mateixa responsabilitat? (incloure les desigualtats dins dels mateixos
països, les relacions de neocolonialisme d’alguns països sobre uns altres, les
responsabilitats d’empreses i governs sobre la destrucció ambiental del planeta...)
• Totes les persones d’aquell país viuran les conseqüències d’haver sobrepassat un límit
de la mateixa manera? Per què? (introduir les possibles diferències que hi pot haver al
futur o ara sobre el repartiment dels recursos naturals bàsics: aigua, menjar, energia,
minerals...)

Alumnat de 4t d’ESO de l’institut Montjuïc estan comparant a través del cos
la superació dels límits planetaris entre diferents països.
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CONTINGUT PER A L’EDUCADORA

LS

Life Satisfaction

ED

Education

LE

Healthy Life Expect.

SS

Social Support

NU

Nutrition

DQ

Democratic Quality

SA

Sanitation

EQ

Equality

IN

Income

EM

Employment

EN

Access to Energy

Dels diferents límits esmentats, n’aclarim i en traduïm alguns. Per una banda, es troben els límits biofísics
planetaris, que es podrien traduir com: Emissions de CO2, Cicle del Fòsfor, Cicle del Nitrogen, Aigua Dolça,
Conversió de terres, Petjada Ecològica i Petjada Material. Per altra banda, els límits de satisfacció de les
necessitats socials bàsiques: Satisfacció de vida (LS), Esperança de vida saludable (LE), Nutrició (NU), Salut
(SA), Ingressos (IN), Accés a l’energia (EN), Educació (ED), Suport Social (SS), Qualitat democràtica (DQ),
Igualtat (EQ), Ocupació (EM).
En els gràfics presentats als annexos per mitjà de l’economia del dònut es mostra la sostenibilitat ambiental i la satisfacció de les necessitats bàsiques amb relació al marc de “sostres just i segur”. Els cercles de
color verd fosc mostren tant el sostre ecològic com la base social. Les cunyes blaves mostren el grau de
satisfacció de cada necessitat bàsica. Les cunyes verdes mostren l’ús de recursos en relació amb el límit
biofísic associat amb la sostenibilitat. Les cunyes vermelles mostren deficiències per sota de llindar social o
superen el límit biofísic. Les cunyes amb les vores discontínues s’estenen més enllà de l’àrea del gràfic. Idealment, un país tindria cunyes blaves que arriben a la base social i cunyes verdes dins del sostre ecològic.

2d. Visualització vídeos (15’)
A continuació es proposarà la visualització de dos vídeos per conèixer exemples dels impactes que genera
en la salut de les persones problemàtiques al territori (vídeo 1). I també veure de quina manera afecta en
les persones l’accés desigual a recursos, havent de renunciar a viure en el propi entorn (vídeo 2).
• Vídeo 1. Visualització vídeo sobre el Salto, esmentant la problemàtica que viuen al Salto fruit de l’extractivisme i explotació dels recursos per part del Nord Global, i l’impacte directe que té en les persones
que habiten en aquell territori: (Esmentar que és una lluita molt actual i motivar-les a què coneguin més
sobre aquesta problemàtica).
https://www.youtube.com/watch?v=mk7pRL-evsc
(Si es vol investigar més: https://unsaltodevida.wordpress.com/)
• Vídeo 2. Visualització fragment “Cuidar entre terres”
Es visualitza un fragment del documental “Cuidar entre terres”, esmentant sobre què tracta el documental, animant a veure’l sencer i contextualitzant el fragment que es veurà a continuació. (Es pot
mencionar el concepte de ‘cadenes transnacionals de cures’).
https://www.youtube.com/watch?v=Y3k0hr2yr1o (minut 2:25 fins minut 8:00).
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3a. Debat i conclusions (15’)
• AVALUACIÓ: Debat Cultura de límits = l'acceptació i respecte dels límits del planeta i els propis.
• CONCLUSIÓ: sempre hi ha conseqüències de la cultura de no-límits, potser no els veiem, però hi són.
Límits socials/humans/planetaris
• Cultura de límits = vulnerabilitat + cures (gènere) (de nosaltres mateixes i del nostre entorn, extrems
malaltissos de les emocions).
LÍNIES PER A DEBATRE
Si no respectem els nostres límits (interpersonals i intrapersonals) i els límits planetaris, si els invisibilitzem,
haurem de fer front a les conseqüències. Si tenim el privilegi de no sentir/veure les conseqüències, algun
altre haurà de fer-ho. No sentir o poder girar el cap sense veure els efectes negatius dels nostres actes al
no respectar els límits naturals, d’altres o els nostres propis, és un privilegi. És la nostra responsabilitat de
cuidar i cuidarnos; no només per a no sobrepassar els nostres límits, sinó també per poder recuperar-nos
si els sobrepassem i fer un canvi per no tornar a repetir dinàmiques malaltisses o perilloses. L’ecodependència i l'interdependència ens conviden a reflexionar sobre la importància de respectar els límits naturals,
propis i humans.
CONCLUSIÓ O TANCAMENT
Com hem vist, el planeta té diversos límits per poder existir tal com el coneixem. Cal ser conscients de
quins són aquests límits i respectar-los. Quan sobrepassem aquests límits ens situem en zones d’incertesa
on no ens és possible preveure el nivell de gravetat o quan es produiran conseqüències en aquell aspecte,
són situacions desconegudes. Les zones d’incertesa permeten corregir les nostres actuacions i retornar en
zones segures, cal avançar cap aquestes d’una manera justa i global, garantint un accés equitatiu per totes
les persones i evitant les discriminacions (ja existents) a l’hora d’accedir a recursos.
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ANNEX 1

Font: Barcelona Més sostenible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/638/
barcelona-se-suma-a-la-xarxa-de-ciutats-de-leconomia-del-donut-per
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BLOC DE
SECUNDÀRIA
MÒDUL 8

durada 2h al gimnàs o sala àmplia

Estratègies de decreixement,
cures i sobiranies I
Durant el desenvolupament d’aquest mòdul es presenta la teoria
del decreixement com a proposta que propicia el desenvolupament d’una societat més justa, equitativa i respectuosa amb el
medi i les persones. També s’introdueix la dansa com a eina per
treballar la relació amb una mateixa, amb els altres i amb l’entorn
seguint la línia de la teoria del decreixement i els límits personals
i planetaris.
Per fer-ho, en primer lloc es visualitza un vídeo que explica de
forma breu la teoria del decreixement i acte seguit es proposa
una dinàmica que té com objectiu aprofundir en aquest concepte
i diferenciar-lo de ‘falses solucions’ o ‘capitalisme verd’ i ‘necroecologia’ amb l’ús d’exemples de propostes concretes.
La sessió continua amb la introducció del cos com a eina d’aprenentatge principal. Es proposen diferents dinàmiques corporals
per treballar els diferents conceptes que s’han estat treballant en
les sessions prèvies.
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CONCEPTES CLAU

Existeixen teories i estratègies que
treballen l’ecodependència.

Decreixement/Sostenibilitat, Cos/
Moviment.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Posicionament i reflexió crítica sobre les diferents alternatives sorgides per compensar
l’impacte mediambiental de la societat de consum.

OBJECTIUS
• Conèixer el decreixement com a proposta que permetria desenvolupar-nos en una
societat més justa, equitativa i respectuosa amb el medi ambient i les persones.
• Conèixer la dansa (cos-moviment) com a eina per treballar la relació amb una mateix,
amb les altres i amb l’entorn.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (40’)
Introducció al decreixement
Horitzó de propostes

SEGONA PART

Contrastos i tancament (80’)
Cos-moviment

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Targetes ‘Horitzó propostes’ (x4),
música, reproductor de música (escola/
institut).

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (40’)
1a. Projecció del vídeo sobre decreixement (10‘)
Després d’haver reconegut les explotacions al medi (M7) i després d’haver posat en relació el cos amb el
territori i haver conegut els límits planetaris. S’explica a l’alumnat que en aquest i el següent mòdul ens
endinsarem a conèixer alternatives, i concretament en aquest mòdul es parlarà del decreixement i per ferho es visualitzarà un vídeo que ho explica:
Decreixement (2:22): https://www.youtube.com/watch?v=d7B3ruQOzl0
En el cas de secundària es recomana passar, si és necessari, dos cops el vídeo per tal d’entendre’l millor. El
vídeo va molt de pressa i tracta diversos conceptes complexos (tot i que aquests ja haurien de “sonar” o
recordar l’alumnat de la fase anterior). Es poden fer algunes preguntes per veure si l’alumnat ha entès el
vídeo i, sobretot, mirar d’aclarir els dubtes que hagin sorgit amb el vídeo.
Un cop ja s’han aclarit les primeres preguntes, es demana a l’alumnat:

Preguntes
• Quins conceptes dels esmentats al vídeo els coneixen o recorden de la primera fase?
—> Es parla d’ecodependència i interdependència (es poden recordar definicions si es
troba oportú).
• Què ha explicat el vídeo que fa el cargol quan ha crescut massa?

Algo similar a l’explicació d’Ivan Illich simplificada a primària i secundària:
“El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una
tras otra las espirales cada vez más amplias; después cesa bruscamente y
comienza a enroscarse cada vez en decrecimiento, ya que una sola espiral
más daría a la concha una dimensión dieciséis veces más grande, lo que en
lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces
cualquier aumento de su productividad serviría solo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fuera de los límites fijados
por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espirales, los
problemas del sobre crecimiento se multiplicarían en progresión geométrica,
mientras que la capacidad biológica del caracol solo puede, en el mejor de los
casos, seguir una progresión aritmética.”
Ivan Illich

1b. Horitzó de propostes (30‘)
L’objectiu d’aquesta dinàmica consisteix a pensar en quines propostes formarien part de la teoria del
decreixement o de la sostenibilitat. Aconseguint al final de la dinàmica un ‘Horitzó de propostes decreixentistes/sostenibles’.
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Per fer la dinàmica es necessitarà tenir ja preparades unes targetes de tres tipus (mirar
annex 2):
• Propostes alineades amb la teoria del Decreixement.
• "Falses solucions" o propostes que podríem entendre dins de tàctiques "green-washing"
o del capitalisme verd.
• Propostes necro-ecològiques o exemples d'activitats que no respecten la natura ni la
vida.
Aquesta activitat es pot realitzar de dues maneres diferents, per tal d’adaptar-se millor a
cada grup: (opció A i opció B).

OPCIÓ A
Es faran grups de 4-5 persones. I cada
grup tindrà un feix de targetes (cada
grup tindrà totes les targetes, ja que
faran la dinàmica per grups de forma
simultània). Totes les targetes estaran
barrejades i seran deixades en un taco/
feix. La dinàmica consistirà en el fet
que els alumnes vagin deixant al terra,
alineades de manera horitzontal, les
targetes que considerin que pertanyen a
la teoria del Decreixement. Per torns d'un
en un, l'alumnat podrà agafar una targeta
o decidir si volen modificar aquelles que ja
estan al terra.
Quan una participant deixi una targeta i
el següent consideri que no és correcta,
haurà de posar-la en posició vertical com
a primer pas per eliminar-la de l'horitzó de
propostes. Si una altra persona coincideix
que aquesta targeta que està en vertical
no és correcta, podrà treure-la de l'horitzó
de propostes. Si al contrari creu que
és correcta, podrà tornar a posar-la en
posició horitzontal. Tot això haurà de ser
fet en silenci i l'alumnat no podrà fer dues
accions seguides. Si algú vol posar una
targeta a l'horitzó i després reaccionar
perquè altre company o companya ha
posat en vertical una targeta i no li sembla
bé, haurà d'esperar almenys un torn (per
afavorir la participació de tothom).
* Les targetes que ha eliminat cada grup
es separen i s’ajunten en una mateixa pila,
per poder debatre en grup posteriorment.

Caldrà posar atenció si sorgeixen
conflictes entre alumnes que es
contradiuen a l’hora d’eliminar targetes,
és una oportunitat per gestionar un
debat.
Aquest pot ser un espai per a treballar les
dimensions del decreixement més enllà de
l'economia/ciència, més enllà de l'afirmació
que cal reduir la base material en la qual
basem la nostra economia. Respectant la
diversitat, gaudint del "pluriverse".
OPCIÓ B
Es faran grups de 4-5 persones. I cada
grup tindrà un feix de targetes (cada
grup tindrà totes les targetes, ja que
faran la dinàmica per grups de forma
simultània). Totes les targetes estaran
barrejades i seran deixades en un taco/
feix. La dinàmica consistirà a agrupar les
targetes en tres columnes segons si són:
propostes ”falses solucions”, propostes
“decreixentistes” i propostes en contra del
decreixement. Per això, han d’establir un
diàleg entre els membres del grup i decidir
el lloc que li correspon a cadascuna.
Cada grup disposarà d’unes targetes en
blanc on podran escriure si volen, altres
frases que consideren importants i no hi
apareixen.
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ESPAI DEBAT PROPOSTES
Després d’haver fet la dinàmica, s’iniciarà un espai de debat amb tot el grup-classe, on es parlarà sobre
quines han considerat que eren propostes decreixentistes, i quines les han emmarcat dins de falses solucions o en contra del decreixement. Per això, es divideix la pissarra en tres columnes: propostes ”falses
solucions”, propostes “decreixentistes” i propostes en contra del decreixement; per tal d’anar enganxant
les frases a mesura que les van classificant. La tallerista agafarà una targeta i cada grup anirà dient on
l’ha col·locada i el perquè. Abans de finalitzar el debat, es pregunta si algun grup ha decidit afegir alguna
targeta més i es realitzarà el tancament.
L’educadora pot explicar el què és el decreixement i les diferències entre les falses solucions i les propostes
decreixentistes.
Es poden utilitzar algunes de les targetes per generar debat, i també perquè s’entengui el concepte de
‘decreixement’.
MATERIAL PER A L’EDUCADORA
És important alertar que en la dimensió de les alternatives també existeixen propostes que emmarquen en
la dimensió de “falses solucions”, com són les iniciatives al voltant de la idea de construcció d’un “capitalisme verd” o de “greenwashing”. Tenint en compte que el sistema tendeix a l’acumulació de capital sense
tenir en compte la seva (re)distribució, i que es regeix per la falsa premissa de creixement il·limitat –sent
que el planeta i els recursos són finits– la idea de “capitalisme verd” és un oxímoron. El “greenwashing”
implicaria mesures parcials i insuficients de caràcter ambiental que institucions o empreses apliquen per
millorar la seva imatge, però que són parcials, insuficients o, fins i tot, contraproduents en la defensa
ambiental o ecologista.
Un exemple de “falsa solució” és aprovar la producció d’energies renovables, com són les hidroelèctriques, els molins de vent i els parcs solars -i que implicarien en principi una proposta més neta-, però
construïdes en zones on les seves comunitats no s'aprofitarien d’aquesta energia, o fins i tot se n'hauran
de desplaçar per a la seva localització. També es poden donar altres contradiccions, com que aquestes
construccions s’hagin realitzat, per exemple i en alguns casos, amb energies fòssils o que s’ubiquin en
reserves naturals o camps de conreu que poden permetre la sobirania alimentària.
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El decreixement, com els ecofeminismes, són mirades que ens ajuden a entendre la
complexitat del nostre entorn eco-social i el model econòmic actual per valorar les alternatives
existents i imaginar nous models.
És una proposta social i política que en la seva base advoca per disminuir, de manera
controlada i progressiva, la producció que propugna l’actual model econòmic. És també una
visió que assenyala la impossibilitat de reconciliar un model basat en el creixement econòmic
amb la sostenibilitat i qualitat de la vida, buscant trobar un millor equilibri entre l’activitat
humana i la natura.
Les responsabilitats de l’extractivisme en els territoris i el nivell de consum de recursos
(alimentaris, energètics, etc.) segons les realitats socials és molt desigual. D’una banda, per
exemple, les direccions de grans empreses transnacionals –en moltes ocasions establertes
en països occidentals-, concentren capital i es beneficien econòmicament de l’espoliació
de recursos naturals. Una part molt important del seu consum es realitza per part de les
poblacions del Nord Global, però també de manera desigual segons col·lectius socials en
situació més o menys afavorida. D’altra banda, són les poblacions dels països de l’anomenat
Sud Global les més perjudicades pels impactes de l’extractivisme, a la vegada que pateixen una
greu vulneració de drets en no tenir en molts casos totes les necessitats bàsiques cobertes,
com és tenir una correcta alimentació, un habitatge digne i/o accés a energia per a consum
domèstic, entre d’altres. Per tant, les alternatives de decreixement passen per una millor
distribució dels recursos necessaris per a la vida en equilibri amb el medi natural.
Moltes de les mirades crítiques coincideixen en remarcar la necessitat de fer transicions ecosocials cap a nous models que posin les persones i els ecosistemes en el centre, en lloc
del capital, i on les propostes ecofeministes i de creixement encaixarien.
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2. CONTRASTOS I TANCAMENT (80’)
2a. Cos-moviment (80’)
En la segona part del mòdul participarà una professional de la dansa. L’objectiu és posar-hi COS a tot el
que s’ha anat treballant fins aleshores.
1. RODA DE NOMS (10’)
Per iniciar la dinàmica corporal es farà un cercle on tothom estarà dret. Com que hi haurà una persona
nova farem una roda de noms. Però, quan ens presentem i diguem el nostre nom haurem d'acompanyar
la veu amb un moviment.
El nom i el moviment el repetirà tot el grup. La segona persona haurà de dir el nom i fer el moviment de
la primera persona, i després dir el seu nom amb un moviment. La tercera persona haurà de repetir el
nom i moviment de la primera persona, el nom i moviment de la segona persona, i finalment el seu nom
i moviment. I així successivament fins que tothom s’hagi presentat.
2. CANT (5’)
Seguint amb el cercle, la dinamitzadora ensenyarà un cant a tot el grup. I el repetiran fins que el tinguin
una mica familiaritzat.
La idea de treballar des del cant és per connectar directament amb el cos. Veure com la veu ens connecta
amb la corporalitat. Els cants col·lectius com a forma de comunicació i unió al llarg de la història de la
humanitat en diferents contextos culturals.
3. ESCALFAMENT-SACSEIG CORPORAL (10’) - [s’inicia la música]
Es deixaran 10 minuts de sacseig del cos, es donaran algunes indicacions perquè moguin diferents parts
del cos, i vagin destensionant-lo. Fins que es permetin tot el moviment que el cos els demani, inclòs deixant anar la veu.
Es deixaran uns minuts de ‘moviment lliure’, on tot és possible mentre no es molesti a la resta de companys i companyes. Experimentar amb el cos, el moviment, les velocitats, les textures...
4. INTERDEPENDÈNCIA EN MOVIMENT
Jocs confiança/ Pes-contrapès (15’) - [Posar música de fons]
Després d’haver deixat anar tensions corporals, ens introduirem a cooperar amb les companyes.
Es faran grups de dos o tres (per fer-ho es pot dinamitzar la dinàmica dels paquets: tothom està moventse per l’espai i la tallerista diu un número, i s’han d’agrupar en grups d’aquell número de persones, es pot
fer diversos cops fins que el número sigui 2, que és amb el que treballarem per fer els jocs de confiança i
pes i contra-pes.
En aquest punt la proposta consisteix en trobar-nos amb altres cossos i cooperar.
• Exercici 1. Estar assegudes per parelles al terra, esquena amb esquena. L’objectiu és que s’aixequin del
terra sense ajudar-se de les mans.
• Exercici 2. Hauran de caminar de cantó a cantó de l’aula amb les espatlles tocant-se tota l’estona.
• Exercici 3. Hauran de caminar de cantó a cantó de l’aula amb la part del cos que ells escullin que estigui
en contacte entre les dues persones.
• Exercici 4. Es treballarà el contra-pes, es faran parelles. Ajuntaran els peus i s’agafaran de la mà. La idea
és que sense moure els peus i sense que es deixin anar de la mà, que vagin deixant caure el seu pes
endarrere/al costat (es poden proposar les diferents formes), formant una V.
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Es farà un cercle on totes les persones estaran agafades de les mans. Es jugarà amb les tensions, fent més
gran i més petit el cercle (apropant-nos i allunyant-nos del centre). Després la tallerista demanarà que
sense deixar-se anar de les mans, comencin a fer-se nusos entre ells i elles. Fer nusos amb el cercle que ells
i elles conformaran.
Un cop el cercle ja no tingui forma de cercle i estiguin tots i totes ben lligades, s’iniciarà el procés de desnusar l’embolic creat. No podran parlar, però en aquest procés la tallerista proposarà cantar el cant que
havien après a l’inici.

Alumnes de l’INS Eduard Fontserè investigant els límits col·lectius a través del cos, el moviment i les tensions.

5. DINÀMICA VELOCITATS + CONCEPTES (10’) - [MÚSICA DE FONS]
Un cop hagin desfet els nusos, es convidarà a deixar-nos anar de les mans un altre cop. Es convidarà a
que cada persona comenci a caminar en silenci i lliurement per l’espai, prenent consciència del propi cos
i de com està.
La tallerista anirà donant indicacions de com s’hauran de moure, i entre les indicacions de com ha de ser
el seu moviment s’introduiran conceptes treballats durant la campanya FemECO.
• Caminar molt lent.
• Córrer.
• Caminar molt silenciosament i amb molt de compte, com si el terra estigués ple de flors i marietes i no
les volguéssim xafar.
• Saltar molt amunt.
• Caminar amb molta presència, perquè volem que se’ns vegi.
• Conceptes: decreixement, sobiranies, ecodependència, interdependència, vulnerabilitat, cures.
• Moure’ns com si fóssim una fulla i fes un dia de molt vent.
• Moure’ns com si fóssim un bus, una grua, un tren, un vaixell.
• Caminar d’esquena, a peu coix, a quatre grapes.
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6. FAULA CORPORAL-4 ELEMENTS (20’) - [MÚSICA DE FONS]
Es convidarà a l’alumnat a que camini per la sala, i la dinamitzadora els anirà guiant amb diferents preguntes.

Terra
Us convido a que comenceu a caminar per l’espai, a moure-us, en silenci, respectant als
companys i companyes. Sent conscients de l’espai que ocupa el nostre cos, i sent conscients
que aquest espai també el compartim amb altres éssers... M’agradaria que penséssiu ‘què és
per vosaltres la terra?’, ‘què us ve al cap quan penseu en la terra?’, ‘apareix alguna sensació
corporal?’.
Estem constantment connectades amb la Terra, la toquem amb els peus. El nostre cos té un
pes, que amb la força de la gravetat fa que estiguem en contacte amb la terra. La terra pesa,
té una forma sòlida. La podem tocar. La terra té presència, ocupa un espai i un temps. I és un
temps lent... La terra va lenta.
[La idea és anar conduint el relat de la Terra cap a la LENTITUD i el PES].
Cada cop sentim més aquest pes en el nostre cos, i cada cop sentim com el cos va més a
poc a poc. Caminem més lent, més lent, més lent... Fins que el moviment és minúscul, quasi
imperceptible. I ens aturem, ens quedem quietes allà on estem.
Sentim com les plantes del peu estan totalment en contacte amb la Terra. I com si fóssim
arbres, sentim com ens anem arrelant a poc a poc. Si ho volem podem tancar els ulls. Ens
podem imaginar com surten arrels del nostre cos que van entrant a poc a poc cap al terra.
Anem respirant, agafant aire i deixant anar l’aire. I com en aquest acompanyament de la
respiració les arrels van agafant forma, i van fent-se un lloc cap al terra.
A poc a poc, anem deixant caure el cap. Ens imaginem que apareixen més arrels que ens
estiren de dalt cap a baix. I poc a poc, ens anem deixant caure endavant vèrtebra per vèrtebra.
Fins que tinguem el torç totalment endavant. Deixem el cap solt. Amb les mans podem agafar
argila del terra i posar-la en aquells llocs del cos que detectem que hi ha tensions o dolors. [Ens
podem quedar una estona en aquesta posició].
Sentim tant el pes del propi cos, i les arrels que ens envolten. Que deixem caure el nostre pes a
la Terra. Ens deixem caure, seguim el camí de les arrels i entrem a la terra. Ens rebolquem a la
terra, sentim que som part de la terra.
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Sentim com hi ha molècules d’aigua que van entrant en aquesta terra i sentim com l’argila
es converteix en una substància més fluida, més modelable. Sentim com cada cop hi ha més
aigua. I poc a poc, anem a buscar la font d’on surt aquesta aigua. En aquesta busca ens
trobem una cascada preciosa. Ens comencem a netejar amb aquesta aigua, traient-nos l’argila i
el fang que teníem.
L’aigua de la cascada ens convida a entrar. I decidim entrar a l’aigua, fins que l’aigua ens
arriba fins a uns centímetres per sota del melic. Sentim com la nostra cintura forma part del
moviment de l’aigua. I el nostre cos es mou d’un cantó a l’altra, moviments suaus que surten
de la pelvis, de la cintura.
Ens continuem banyant, ens continuem netejant amb l’aigua del riu, de la cascada, i ens anem
movent. Estem mullades, però no tenim fred. Estem a gust. Som part del riu també. El riu pot
ser suau i tendre. O pot tenir un corrent més forta, i per tant, el moviment també serà més
fort.
I el riu va baixant, i va baixant. Fins que desemboca. On desemboquen els rius? Aquest riu,
com la majoria de rius, desemboca al mar, a l'oceà.
I arribem al mar. El mar és gegant, és majestuós. Però el mar està rebent des de les pluges, des
dels rius, des de les fàbriques i els vaixells, des de les ciutats, un munt d’escombraries, de tot
allò que estan creant les empreses i els éssers humans.
I el mar està disgustat, aquest fet li provoca un gran enuig. D’aquest enuig, s’enfada, s’enfada
molt, fins a tal punt que comença a engrandir els seus moviments, i crea un tsunami. Un gran
tsunami, una gran tempesta. Moviments grans i bruscos enmig de l’oceà.

Foc
Es veu un llampec que il·lumina la tempesta, i se sent un tro que ho fa ressonar tot. La força
del llampec ho fa cremar tot. Comencen a caure més llamps i trons a tot allò que és nociu i
danyí per la naturalesa. Es deixa anar tot. Tot crema, es transforma.
Us convido a que poseu les mans al plexe solar, uns centímetres per sota del vostre pit.
Observeu com tot allò que no és just per la naturalesa està sent cremat.
Després que tot hagi cremat, queden les cendres. Les cendres d’allò que ha fet tant mal a la
vida i la naturalesa.

Vent
Arriba el vent i fa volar aquestes cendres. Per endur-se-les pel món, i fertilitzar de nou la terra.
Som l’aire, som el vent. Som molt lleugeres, com la cendra, com unes plomes, i anem volant
per les noves terres.
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Horitzó de propostes
Propostes “Decreixentistes”
Cultivar els aliments necessaris
per a les persones d’un territori.
Fer horts comunitaris als barris.
Treballar menys per repartir les feines i
que tothom pugui treballar.
Repartir les feines de cura,
cuidar entre totes les persones.
Limitar l’energia que gasten les grans empreses.

Aturar la construcció de noves mines.
Crear productes amb materials reutilitzables
(gairebé) infinites vegades.
Fer més petits els ports i aeroports.
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Buscar una millor qualitat de vida sense empitjorar
la del planeta (medi ambient/natura).

Garantir terres i llocs de treball per a les dones i
identitats vulnerades.
Que tothom tingui unes bones condicions de vida
que siguin respectuoses amb els altres éssers vius i
ecosistemes.
Que la gent de la ciutat, del camp, muntanyes i d’arreu
tingui el mateix accés a hospitals, escoles, biblioteques...

Protegir les diverses espècies de plantes als camps
per evitar monocultius.

Comprar productes cultivats a prop i
sense malmetre el medi ambient (locals i ecològics).
Que tothom pugui decidir com repartir l’aigua,
l’energia i altres recursos de forma conscient
amb els límits planetaris.
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Horitzó de propostes
Propostes “Falses solucions”
Construir més parcs eòlics.

Fer que la gent recicli més.

Augmentar la fabricació de cotxes elèctrics.

Encendre la rentadora de 22h a 23h.

Reutilitzar l’aigua del reg de camps de golf.

Marcar al supermercat quins són els productes “eco”.
Treballar molt per tenir més diners i
descansar amb unes bones vacances.
Enviar diners a països pobres per poder-los ajudar.
Reduir la jornada laboral de les dones perquè puguin
cuidar més dels fills i la casa.
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Horitzó de propostes
Propostes en contra del decreixement
Deixar a les empreses que controlin
els seus nivells de contaminació.
Anar a comprar a centres comercials i
grans supermercats.
Treure tot el petroli possible d’una zona.
Viatjar i fer turisme internacional
per conèixer altres cultures.
Viatjar en avió i en creuer a països exòtics.
Construir més abocadors.
Convertir boscos en grans conreus.
Construir més pisos a grans ciutats.
Vendre boscos, platges i muntanyes a persones.
Pagar sense contracte a dones
perquè facin les feines de la llar.
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BLOC DE
SECUNDÀRIA
MÒDUL 9

durada 2h a l'aula

Estratègies de decreixement,
cures i sobiranies II
L’objectiu d’aquest mòdul consisteix en conèixer i reflexionar sobre les sobiranies, els béns comuns i els drets com a plantejaments
realistes, justos i necessaris per viure.
Per fer-ho, a l’inici de la sessió s’introdueix el concepte de sobiranies i es convida a aprofundir a través de diferents jocs per tal de
comprendre el concepte. Durant la segona part de la sessió es presenten diferents exemple i lluites locals i d’arreu representatives a
través de diferents vídeos i explicacions.
Per últim, s’introdueix l’experiència de proposta decreixentista o
representativa d’una sobirania que es visitarà durant el següent
mòdul (mòdul 10).
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CONCEPTES CLAU

Les sobiranies, els béns comuns i els
drets tenen en compte les necessitats de
les persones (i dels territoris) i els límits
biofísics del planeta.

Sobiranies, béns comuns, drets, justícia
global.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Posicionament i reflexió crítica sobre les diferents alternatives sorgides per compensar
l’impacte mediambiental de la societat de consum.

OBJECTIUS
Conèixer i reflexionar sobre les sobiranies, els béns comuns i els drets com a
plantejaments realistes, justos i necessaris i veure alguns exemples.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (80’)
Fem memòria (10’)
Què són les sobiranies? Coneixem-les jugant (60’)
Reflexió (10’)

SEGONA PART

Contrastos (30’)
Descobrim algunes sobiranies i lluites d’arreu

TERCERA PART

Tancament (10’)
Presentació de les experiències del M10

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Annex jocs i materials:

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.

• Joc 1: 7 fitxes colors.
• Joc 2: fitxes 3 en ratlla.
• Joc 3: targetes.
• Joc 4: palets construcció.
• Joc 7: targeta “dret a l’educació i la
cultura”.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (80’)
1a. Fer memòria dels conceptes treballats fins ara (10’)
Abans de començar amb contingut nou de la sessió, es preguntarà si es recorda el que s’ha treballat fins
ara. I conjuntament es farà memòria del material utilitzat en les sessions anteriors.
• M7: prendre consciència de la gran quantitat d’explotacions al medi que existeixen, de l’impacte del
canvi climàtic. Es recordaran els conceptes d’ecodependència i interdependència.
• ER3: Relació entre COS-TERRITORI. Concepte límits planetaris
• M8: Concepte de decreixement.

1b. Què són les sobiranies? Coneixem-les jugant. (60‘)
Després d’haver fet memòria dels coneixements treballats fins ara, s’explica que en aquest mòdul coneixerem el que són les sobiranies.
Es pregunta si algú sap, coneix o ha sentit a parlar del concepte sobiranies: “Algú sap què és una sobirania? En podríeu posar un exemple?“. Aquesta pregunta no esperem que sigui resposta en profunditat.
Es llegirà una breu definició de què és una sobirania:
“Les sobiranies (els béns comuns i els drets) són aquelles models de vida que plantegen cobrir les necessitats de les persones (de manera equitativa i democràtica) tenint en compte els límits biofísics del planeta
(que en vam parlar al M7). “

DINÀMICA
Farem una activitat on jugarem a 7 jocs diferents per introduir i entendre a què ens estem
referint quan parlem de sobiranies. Per fer-ho dividirem l’aula en 7 espais. En cada un dels
espais hi haurà un joc que introduirà una sobirania concreta.
Els alumnes també es dividiran en 7 grups, i cada un dels grups començarà amb un joc (un
dels espais) coneixent una sobirania concreta. Al cap de 6 minuts es farà rotació i els grups
d’alumnes aniran al següent joc. Les rotacions es faran fins que tots els grups hagin passat
per tots els jocs, i les anirà dinamitzant l’educadora.
Es recomana que abans de dividir els grups l’educadora expliqui per sobre cada un dels
jocs, sense dir específicament quina sobirania es treballa a cada un dels jocs, això es
parlarà al final a la reflexió. I després, durant el desenvolupament de la dinàmica també
anirà resolent dubtes en cas que apareguin, i anirà observant el procés i resultat de cada
joc i cada un dels grups.
Fer fotos d’aquesta activitat.
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• En aquest joc es treballarà la sobirania alimentària.
• L’alumnat haurà de trobar les set diferències (indicades en la llegenda de la imatge) i
les marcarà amb els clips. Quan canviïn de joc ho trauran perquè el següent grup pugui
jugar-hi.
• https://www.setem.org/catalunya/campanas/sobirania-alimentaria/
JOC 2. TRES EN RATLLA.
• En aquest joc es treballarà la sobirania energètica.
• L’alumnat disposarà d’un taulell de 3x3. En cada requadre hi haurà una frase escrita,
algunes de les frases fan referència a aspectes que sí van acord amb la sobirania
energètica. D’altres frases promouran el contrari.
• L’objectiu de l’alumnat serà aconseguir fer tres en ratlla marcant amb els cercles allò
que sí que s’emmarca dins de les sobiranies, i amb una X allò que no.

SOBIRANIA

NO SOBIRANIA

• Funcionament participatiu

• Els diners són més importants que
el respecte a la vida

• Beneficis socials

• Explotació del medi

• Sostenibilitat ambiental

• Visió de l’energia com a negoci

• Equitat de gènere

• Funcionament per jerarquia

• Visió de l’energia com a dret
universal

JOC 3. SUMANT I RESTANT
• En aquest joc es treballarà la sobirania de l’aigua.
• L’alumnat disposarà d’un taulell 5x4 com aquest:

Gestió de l’aigua
democràtica i pública.

+

=

Gestió de l’aigua
democràtica i pública.

-

=

Gestió de l’aigua
democràtica i pública.

-

=

Gestió privada de l’aigua.

+

=
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• L’alumnat també disposarà de 8 targetes que les haurà de col·locar en els espais en buit
fent que les sumes i/o restes tinguin sentit des d’una perspectiva sobirana de l’aigua.

TARGETES
• Ús de l’aigua en equilibri amb els recursos naturals
• Aigua neta, potable i no contaminada
• Canalització de l’aigua potable
• Respecte al flux de l’aigua i als ecosistemes
• Dret col·lectiu a l’aigua
• Sense dret col·lectiu a l’aigua (x3)

JOC 4. ELS PILARS DEL TERRITORI
• En aquest joc es treballarà el dret al territori rural i urbà.
• L’alumnat disposarà de 12 bastonets que estaran barrejats. Cada bastonet representarà
un element que promogui o no el dret al territori rural i urbà.
• El grup d’alumnes hauran d’escollir els 6 elements que consideren més necessaris per
poder garantir el dret al territori rural i urbà. Amb aquests bastonets hauran de crear
una construcció. (Seran construccions ràpides i efímeres, ja que només disposaran de
10 minuts i el següent grup haurà d’utilitzar els mateixos bastonets).
• Els elements que hi ha escrits en els bastonets són els següents:

ELEMENTS QUE PROMOUEN
EL DRET AL TERRITORI RURAL I URBÀ

ELEMENTS QUE NO PROMOUEN
EL DRET AL TERRITORI RURAL I URBÀ

• Participació

• Contaminació

• Accés a educació

• Segregació

• Representació inclusiva

• Gentrificació

• Accessibilitat en els espais
• Accés a sanitat pública/qualitat
• Accés a habitatge digne
• Xarxes de suport
• Natura
• Transport públic
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• En aquest joc es treballarà el dret a les cures.
• L’alumnat disposarà d’un seguit d’imatges i haurà d’esbrinar què simbolitzen cada grup
d’imatges.

1

Vida

>

Diners (capital)

2

Decisió horitzontal
(assemblea)

>

Decisió vertical (una persona
sola amb més poder)

3

Contaminació, cotxes

<

Passeig verd

4

Rellotge (sensació de poc
temps i estrès)

<

Temps pausat, contemplació

5

Suport mutu, repartició
col·lectiva de les cures,
responsabilitat

>

Dones com a principals
cuidadores sense
reconeixement

JOC 6. SOPA DE LLETRES
• En aquest joc es treballarà el dret a la salut.
• L’alumnat disposarà d’una sopa de lletres, i en un full a part hauran d’escriure les
paraules que van trobant en relació amb el dret a la salut. (Important remarcar que no
escriguin en el full de la sopa de lletres).
• Paraules: cos; decidir; drets sexuals; drets reproductius; horitzontalitat; qualitat; pública;
salut física; salut psicoemocional; temps d’atenció; escolta activa.
JOC 7. QUI SÓC?
• En aquest joc es treballarà el dret a l’educació i la cultura.
• Hi haurà un paper amb una paraula escrita. És important que aquest paper estigui girat
i que les persones no el puguin veure a simple vista.
• Sortirà una persona voluntària del grup, i es posarà el paper el front sense poder llegir
que hi posa. Aquesta persona haurà de fer preguntes a les seves companyes (que sí que
veuran el paper) fins a esbrinar qui és.
Paper: Dret a l’educació i la cultura
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1c. Reflexió (10’)

Preguntes per a la reflexió
Es faran els 7 jocs, després ens posarem en cercle per compartir el que hàgim pogut
observar dels jocs. Per reflexionar l’entorn a les sobiranies.
• Quines sobiranies creieu què s’han treballat en cada un dels jocs?
• Després d’haver jugat, com definiríeu el que és una sobirania?
• De quins temes creieu que estem parlant quan parlem de sobiranies?
• Coneixeu exemples de sobiranies en el vostre entorn? En podríeu mencionar alguna?

MATERIAL PER A L’EDUCADORA
Es menciona el model de consum i de producció que impera actualment que es basa en una falsa creença
que existeixen recursos il·limitats. I s’explica que les sobiranies apareixen com a alternativa que respecten
el dret al medi ambient i defensen i vetllen per la no discriminació de les persones.
(No confondre amb falses solucions, capitalisme verd).
Per bastir les transicions eco-socials i construir nous models que impliquin la sostenibilitat de la vida, és
indispensable integrar la perspectiva dels béns comuns, les sobiranies i l’accés a drets, com horitzons de
models que tinguin en compte, per una banda, els límits biofísics i, per l’altra, la cobertura de necessitats
humanes amb equitat i de manera democràtica.
Quan fem referència als comuns i les sobiranies, estem parlant d’aigua, energia, aire net, sòls fèrtils, boscos, aliments, processos que regeneren els (eco)sistemes vius, però des d’una perspectiva ecofeminista
també d’habitatge, salut, educació i cures. Els comuns són tots aquells recursos col·lectius vitals per a desenvolupar les nostres vides quotidianes i satisfer les nostres necessitats com a part d’una comunitat, des
d’una òptica d’equitat, sostenibilitat, inalienabilitat i democràcia, i desterrant l’acumulació, la propietat
privada i la precarietat.
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• SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: dret a decidir en comunitat com i quins aliments produir i consumir, de forma justa i respectuosa amb l’entorn i el medi ambient, i adaptant-se a les necessitats de cada comunitat
i persona.
• Exemples: producció local a horts urbans comunitaris. Augmentar el nombre de terres (sòls) públiques. Distribució a partir de mercats locals diversos que posin els aliments a un preu just a apropar
productors i consumidors a evitar la distribució amb grans superfícies.
• Webs de referència i suport: https://etselquemenges.cat/especialista/esther-vivas/que-es-la-sobirania-alimentaria, https://cat.justiciaalimentaria.org/
• SOBIRANIA ENERGÈTICA: dret a decidir comunitàriament com generar i utilitzar l’energia, sense perjudicar altres persones i sense malmetre el medi ambient, assegurant l’accés just i necessari a cada
comunitat i persona.
• Exemples: gestionar energies com la llum i l’electricitat de forma pública per deixar de dependre
de grans empreses i dels seus preus abusius a provoquen pobresa energètica cada vegada a més
famílies donat que no poden pagar els preus d’aquests recursos. Acompanyar aquest canvi amb un
decreixement energètic i sostenible a utilitzar energies renovables per satisfer necessitats bàsiques i
necessàries, deixant de banda la producció i consum per a activitats no necessàries per al benestar
social i ambiental.
• Webs de referència i suport: https://xse.cat/manifest/, https://pobresaenergetica.es/2018/11/09/reclamem-un-nou-model-energetic-mes-democratic-participat-basat-en-les-energies-renovables-quegaranteixi-els-drets-energetics-de-la-ciutadania/
• DRET COL·LECTIU A L’AIGUA: dret comunitari a decidir conjuntament com gestionar i utilitzar l’aigua,
obtenint-la de forma respectuosa amb el medi i assegurant l’accés necessari a l’aigua a totes les persones.
• Exemples: gestionar públicament l’aigua des dels diferents municipis i comunitats a evitar la gestió
per part d’una empresa privada. Aigua pública a preu de servei. Evitar malbaratar l’aigua per interessos individuals que vagin en contra del benestar social i ambiental a per exemple evitar fer pous,
d’on extreure aigua, sense control perjudicant-nos els uns als altres; omplir piscines particulars; fer
ús de grans quantitats d’aigua per produccions que no promouen el benestar social i ambiental.
• Assegurar que tota persona i comunitat disposa de l’aigua necessària per satisfer les necessitats
bàsiques.
• Webs de referències i suport: https://amap.cat/ca/presentacio/
• DRET AL TERRITORI RURAL I URBÀ: dret a utilitzar els espais rurals o urbans, que s’adaptin a totes les
necessitats de la comunitat i de les diferents persones, de manera que tothom s’hi pugui sentir inclòs i
respectat, sense malmetre l’entorn i medi ambient.
• Exemples: utilitzar una iconografia inclusiva a acabar amb la utilització de figures masculines estandarditzades i figures femenines sexualitzades com a forma de publicitat.
• Webs de referència i suport: http://www.punt6.org/ca/reflexiones-feministas-habitat-iii-3/
• DRET COL·LECTIU A LES CURES: dret a decidir sobre com, quan i de qui volem tenir cura i sobre com,
quan i qui volem que tingui cura de nosaltres. Repartir les cures entre totes les persones per evitar que
recaiguin totes sobre un grup de persones concret, com és el cas de les dones.
• DRET A LA SALUT: dret a una sanitat que es preocupi per les necessitats en salut de totes les persones.
Actualment les necessitats en salut de les dones no sempre són ateses. Dret a decidir sobre el propi
cos, dret a la salut física i a la salut mental, respectar els drets sexuals i de reproducció. Acabar amb la
violència masclista.
• DRET A L’EDUCACIÓ I LA CULTURA: dret a l’escola pública on totes les persones s’hi sentin incloses i
respectades, sense privilegis per a un grup de persones concretes. Dret a l’educació sense violència
masclista, homòfoba i racista, respectant així les diversitats de cada persona i comunitat.
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2. CONTRASTOS (30’)
2a. Exemples de sobiranies i lluites locals i representatives (30‘)
Un cop hem jugat i hem fet una aproximació al que són les sobiranies a nivell teòric, ens apropem a aquestes propostes coneixent alguns exemples existents a nivell global i a nivell local.
Ens tornem a posar en cercle de manera que tothom tingui visibilitat a la pantalla/projector.
La tallerista exposarà amb una pantalla gran les diferents lluites. Farà una breu explicació de cada una
d’elles, fent èmfasi i referència en quin tipus d’àmbit de la vida actuen (quin tipus de sobirania, o de quina
lluita es tracta). Es projectaran els vídeos -en els casos que n’hi hagi-, o les eines que es proposen (mapa
de l’aigua).
Abans d’exposar les iniciatives es respondran aquestes preguntes de forma conjunta:
• Seguint amb les sobiranies. Què us imagineu que canviaria si haguéssim de cobrir les nostres necessitats sense passar els límits biofísics del planeta?
• Quines pràctiques del vostre dia a dia o a nivell global canviaríeu?
• Com es pot canviar el sistema agroalimentari perquè sigui més just amb les persones i el planeta?
• Com es pot produir i consumir energia d’una manera més justa amb les persones i el planeta?
SOBIRANIES I LLUITES INTERNACIONAL/ GLOBAL
1. Via campesina - sobirania agroalimentària
Pàgina web: https://viacampesina.org/es/
Visualitzar els vídeos (o un dels dos):
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=_PDKas-KO2Y
“La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos,
agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Construido sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad y se opone
fuertemente a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza.
Las mujeres desempeñan un papel crucial en La Vía Campesina. El movimiento defiende
sus derechos y la igualdad de género. Lucha contra todas las formas de violencia contra
las mujeres. Los jóvenes agricultores juegan también un papel muy importante como una
fuerza inspiradora en el movimiento.
La Vía Campesina cuenta con 181 organizaciones locales y nacionales en 81 países de África,
Asia, Europa y América. En total representa a unos 200 millones de agricultores. Se trata de
un movimiento político, autónomo, plural, multicultural, en su demanda de justicia social
a la vez que se mantiene independiente de cualquier partido político, de cualquier tipo de
afiliación económico o de otro tipo.
Un grupo de representantes campesinos -hombres y mujeres- de cuatro continentes formaron La Vía Campesina en 1993, en Mons, Bélgica. En ese momento, las políticas agrícolas y
empresas eran cada vez más globalizadas, y los campesinos y pequeños agricultores necesitaban desarrollar una visión común y luchar para defender esa visión. Organizaciones de
agricultores a pequeña escala también querían ser escuchados y participar directamente en
las decisiones que afectaban sus vidas.
Tienen una estructura descentralizada y sus luchas son:
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2. La promoción de Agroecología y defensa de las semillas locales;
3. Promoción de los Derechos Campesinos y la Lucha contra la Criminalización de Campesinos.”
Exemples d’altres lluites a nivell global: Fridays for future, Climaccio, Extinció o rebel·lió.

SOBIRANIES I LLUITES LOCALS
1. Aliança contra la pobresa energètica
Pàgina web: https://pobresaenergetica.es/
Visualitzar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pTKRxn0ifJg
Contextualitzar que el vídeo l’han fet Enginyers Sense Fronteres i Aliança per la pobresa energètica i data
del 2015.
“L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) és un moviment social que neix el 2014 per
lluitar per garantir l’accés universal als serveis bàsics d’aigua i energia exercint pressió sobre
l’Administració perquè garanteixi aquests drets i sobre les grans empreses subministradores
perquè assumeixin la seva responsabilitat en aquesta xacra.
Pobresa Energètica: La pobresa energètica a l’Estat espanyol és una realitat per a un 11% de
la població, que es troba amb dificultats per mantenir casa seva a una temperatura adequada els mesos freds i càlids, i fer front al pagament de les factures de la llum, el gas o l’aigua.
Aquesta problemàtica ha anat evolucionant al llarg dels anys, però als inicis de l’APE es
parlava de talls d’electricitat que afectaven a més d’1,4 milions de famílies el 2012. Aquell
any, els talls d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es van triplicar respecte al 2011,
arribant a més de 72.000 casos.
Són massa les famílies que es veuen obligades a decidir entre pagar la hipoteca, l’energia i
l’aigua o alimentar els seus infants, i això sense comptar el col·lectiu de persones a les quals,
per motius de salut, un tall en el subministrament posa en greu perill la seva vida.
Malgrat tot això, l’oligopoli energètic -Endesa, Gas Natural-Fenosa (ara Naturgy), Iberdrola,
EON Espanya (ara Repsol) i EDP- i AGBAR, lluny de patir la crisi, augmenten els seus beneficis
any rere any i no dubten a incrementar tarifes: l’electricitat ha pujat un 66,8% entre 2008 i
2018 i l’aigua s’ha encarit un 65% entre 2008 i 2015.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, impulsada mitjançant una ILP per l’APE, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC, la situació a Catalunya ha canviat
radicalment, tot experimentant un gran descens en el nombre de talls de subministrament.
Així i tot, encara hi ha reptes al davant, com el compliment íntegre de la llei, la condonació
del deute de les famílies afectades per part de les grans companyies, i la regularització dels
serveis per famílies que estan ocupant en precari, entre d’altres.
En aquesta lluita és essencial introduir la perspectiva de gènere, en tant que són les dones a
nivell mundial les més afectades i vulnerades pel que fa a accés a l’energia. Per això, s’utilitza el concepte “feminització de la pobresa”, amb la intenció de fer visible i fer desaparèixer
les desigualtats de gènere.
El concepte de “feminització de la pobresa” es va començar a utilitzar als anys 90 davant
la constatació de l’augment de la pobresa entre les dones a nivell mundial. Podem afirmar,
basant-nos en observacions diàries, que la situació de les dones (tant en societats benestants com a l’anomenat Sud global) pateix d’una participació desigual al mercat laboral, una
càrrega excessiva de dedicació a la llar i a les cures i una visió de la societat on les tendències
heteropatriarcals són encara dominants.
En el cas concret de la feminització de la pobresa, no només cal reafirmar que, efectivament,
tots aquells indica- dors que revelen riscos d’exclusió són més elevats en les dones, sinó que
el gènere és en si mateix un factor de risc; és a dir, el gènere condiciona la probabilitat de
veure’s en una situació vulnerable.”
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2. Aigua és vida - sobirania de l’aigua
Pàgina web: https://www.aiguaesvida.org/
Mapa interactiu model de gestió de l’aigua a Catalunya:
https://www.aiguaesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/
El mapa de l’Aigua a Catalunya és una iniciativa que tracta d’apropar la realitat de la gestió
de l’aigua i les seves repercussions a Catalunya. Les dades reflectides en les diferents capes
del mapa estan en constant actualització mitjançant les dades (sovint insuficients) que els
organismes públics ofereixen, així com les que podem aconseguir a través de la col·laboració
ciutadana. Aigua a Catalunya pretén esdevenir una fotografia en temps real de l’estat actual
de la gestió de l’aigua, la seva qualitat, transparència de dades i, en últim terme, un recopilatori de tota la informació que hauria de ser d’accés públic.
Vídeo: https://www.aiguaesvida.org/video-aigua-font-de-vida-o-de-negoci/
“Aigua és Vida, és una plataforma formada per Organitzacions de la Societat Civil de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats ecologistes, de solidaritat
internacional, entre d’altres.
L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle integral
de l’aigua a Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin amb la participació i el
control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica. En
aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels sectors lucratius en la gestió de l’aigua
i el sanejament que representen les corporacions privades, tant en la part alta del cicle de
l’aigua com en baixa.
Tot i que Aigua és Vida actua bàsicament en territori català, dóna suport i es coordina amb
altres moviments socials tant a nivell estatal com internacional.”

3. Brotes - dret a les cures
Pàgina web: https://www.brotes.coop/
Instagram d’un dels projectes: https://www.instagram.com/somcos.moviment.somcos/
Una cooperativa de treball nascuda a L’Hospitalet al 2013 amb una idea al cor: creiem que
cal repensar el nostre funcionament com a societat, tenint en compte la cura i el benestar
de totes i que fer-ho en comú és necessari i transformador.
Per això, dinamitzem i acompanyem espais de cura i benestar, facilitant processos comunitaris de pràctiques i reflexions per a l'apoderament i la socialització en les cures des de
l'ecofeminisme i la interseccionalitat. Treballem a l’àmbit terapèutic, educatiu i comunitari;
amb dones, famílies, joves, educadors, organitzacions i veïnes, des de la mirada de la salut
comunitària i l’economia social, solidària i de les cures.
Els cossos al centre. Per què cura dels cossos?
Existeix un vincle entre els cossos diversos i els espais que construïm i habitem. Brotes pensem el cos com el nostre primer territori a reconèixer i a habitar plenament. Creiem que és
important posar el cos en el centre i donar-li un espai de cura ja que en els nostres cossos es
dibuixen els cicles vitals i s’escriu la nostra història i el nostre present. Des del cos connectem
amb les nostres necessitats i desitjos, prenem consciència de les violències interioritzades i
de l’entorn, i podem crear imaginaris en comú... Tenir cura del propi cos i deixar-nos sentir
és bàsic per a dotar-nos d’una bona vida.
Brotes, acompanyem espais d’autocura per alliberar tensions corporals i emocionals, espais
d’escolta, connexió, plaer i suport, per habitar-nos amb les nostres fortaleses i vulnerabilitats. Perquè reconèixer-nos ens aporta benes- tar, i fer-ho al costat d’altres cossos i compartir des d’aquí és empoderador.
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Les persones som éssers vius vulnerables, eco e interdepenents; per a sobreviure depenem
de la natura i dels temps, treballs i afectes que altres persones ens dediquen. Totes i tots
necessitem cures de manera permanent al llarg de la vida, de diferents tipus i intensitat, en
funció del moment del cicle vital.
Les cures són imprescindibles per a la vida, per a la sostenibilitat de les comunitats, i perquè
el món i les economies funcionin. Les cures estan a tot arreu, però en les nostres societats
la seva organització es basa en desigualtats sexuals, econòmiques i racials. Treballem per
revertir aquestes situacions.
Qui està cuidant?
Les dones són les grans proveïdores de cures. Els treballs de cures (de la llar, domèstic, de
persones dependents…) es resolen fonamentalment des de les famílies i amb recursos privats. Les àvies, les treballadores migrades i les dones de classes populars són les invisibilitzades de les cures. Això té impactes negatius sobre la salut de les dones i de les comunitats. Els
espais de trobada de persones cuidadores (incloent-hi treballadores socials, de l’educació i
la salut) són necessaris per alliberar tensions i gaudir.
Acompanyem processos d’apoderament de persones cuidadores i facilitem espais comunitaris de reflexió al voltant de les cures: Què és una vida que val la pena viure? Quines són
les condicions de vida dignes per al conjunt de la societat?
“Les dones sostenim el món “tenir cura de l’entorn és un treball i també pot ser un plaer…
com ens organitzem entre tots i totes per fer-nos la vida agradable i alegre?”
4. Sindicat de llogateres - dret a l’habitatge digne
Pàgina web: https://sindicatdellogateres.org
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=cfeUqmXhoVk
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=ejACqI1kjnE
Cançó del Sindicat del Poble de Vilamajor: https://www.youtube.com/watch?v=Fgxtg27l0Mk
“Som un grup de veïns i veïnes de Barcelona que volem impulsar un sindicat de llogaters i
llogateres a la ciutat per la defensa del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne.
El sindicat neix com una iniciativa transversal, però amb una clara consciencia política i col·
lectiva. Volem aglutinar els i les veïnes que vivim o volem viure de lloguer, tant a habitatges
del mercat privat com públics, per reivindicar conjuntament els nostres drets i incidir a
tots els àmbits administratius i de govern.
A Barcelona el 30% dels veïns i veïnes vivim de lloguer. Aquesta xifra, que està molt per
sobre de la mitjana espanyola, continua estant lluny d’altres ciutats europees com Berlín,
Amsterdam o París on el lloguer representa més del 60% dels habitatges, i està molt més
protegit per la llei.
El Sindicat de llogaters i llogateres entenem que la problemàtica entorn el lloguer no és conseqüència només d’una llei contrària anys drets dels i les inquilines. Volem també combatre
aquesta nova bombolla immobiliària que ataca a la nostra ciutat, basada en l’increment
especulatiu i abusiu del preu dels lloguers (d’un 9% el darrer any). Denunciem a més que
la precarització general de les condicions de feina multiplica el risc d’exclusió residencial:
cada cop tenim més dificultats per fer front a l’encariment desmesurat de la vida. El 83%
dels desnonaments a Barcelona el 2015 van ser per impagament de lloguer. Mentre el preu
mitjà dels pisos a Barcelona és de 801€, 1 de cada 3 treballadors/es cobra menys de 843€.
Igualment, treballarem per garantir un règim tributari en la tinença i ús de l’ha bitatge per
evitar el frau i el greuge comparatiu entre els beneficis discals entre propietaris i llogaters.
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Entenem que és vital garantir la funció social dels habitatges a través de la ferma protecció de l’ús residencial per sobre de l’ús econòmic o especulatiu de qualsevol classe.
Per aquest motiu, reivindiquem la lluita contra els processos de pressió turística i de
gentrificació que ens expulsen dels nostres barris. Cal a més una mobilització urgent dels
habitatges buits i un augment del parc públic de lloguer social.
A través de l’organització i la mobilització volem donar resposta a les demandes creixents al
voltant del lloguer mitjançant serveis d’assessorament que ens apoderin sobre els nostres drets i deures i sobre les condicions contractuals dels nostres lloguers (temporalitat,
fiances, obres, condicions d’habitabilitat, manteniment, clàusules, etc.). També volem
tenir incidència en qüestions de caràcter més general com la Llei d’Arrendaments Urbans
(LAU) o el desenvolupament de mesures legislatives pel control i la limitació dels preus
del lloguer.
La vaga de lloguers de l’any 1931 ens recorda que la defensa dels drets dels inquilins i
inquilines no és una experiència nova a casa nostra. Al mateix temps, l’existència de poderosos sindicats de llogaters i llogateres a nivell internacional, que arriben a negociar col·
lectivament preus i condicions del contracte de lloguer amb tots els agents implicats, ens
anima a apostar per la creació d’aquest sindicat ren defensa d’un lloguer just.”
5. Associació de dones del món rural - dret al territori rural i urbà
Pàgina web: https://donesmonrural.cat
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=v7GAhsuSLEw
“Dones del Món Rural és un grup de dones rurals de Catalunya, principalment ramaderes
i pageses, que vetlla per a donar visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos i
necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat d’oportunitats del sector. Som la veu de les
dones que treballen al sector agrícola-ramader, que constitueixen un pilar molt important
de l’economia nacional catalana.

Només un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya, tot i que gairebé un milió viuen en zones rurals.
Així doncs, cal subratllar la gran contribució de les dones a la millora econòmica, social i
cultural de les zones rurals d’arreu del món. És essencial que tinguem veu a tots els espais
de decisió i de debat del sector. Des del Grup Dones del Món Rural lluitem i defensem el
reconeixement públic de les nostres activitats.
L’objectiu principal del Grup Dones del Món Rural és representar els interessos de les
pageses i ramaderes catalanes, la qual cosa significa cobrir una gran quantitat de qüestions
agrícoles, ramaderes, econòmiques, ambientals, legals, fiscals, educatives i socials relacionades amb la presència de la dona al món rural i el seu treball diari.
Així doncs, volem ser el portaveu i la Font de referència per proporcionar informació autèntica i competent sobre la situació social i econòmica, les preocupacions i les necessitats
reals de les dones al món rural als responsables polítics, a la societat i als mitjans de comunicació. D’aquesta manera s’aconseguirà incidir en les polítiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació i estar presents en les diverses taules sectorials
per tal de professionalitzar la nostra activitat i apoderar les dones del sector primari.”
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3a. On anirem al M10?
Presentació de les experiències i iniciatives que es visitaran al proper M10.
S’explica que el proper dia es farà una visita a un espai del barri en que el seu marc ideològic i d’intervenció
s’emmarca dins de la perspectiva de la teoria del decreixement i les sobiranies.
(Pot ser una lluita social o un exemple pràctic de sobirania).
L’HOSPITALET
NO MÉS BLOCS - CAN TRABAL
L’assemblea NO MÉS BLOCS-SALVEM L’H som un moviment nascut a l’any 2015 amb l’objectiu d’aturar el
PDU Gran Via que preveu l’edificació massiva de gratacels a l’última zona agrícola i lliure d’edificacions
a la ciutat més densament urbanitzades i poblada del sud d’Europa i a l’última zona amb possibilitats de
recuperació paisatgística del Delta esquerre del Llobregat.
https://nomesblocs.wordpress.com/
TARRAGONA
ECOLOGISTES EN ACCIÓ - RIU FRANCOLÍ
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y
ciudades. Formamos parte del ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también
otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones
que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los
ámbitos en los que desarrolla su actividad.
https://www.ecologistasenaccion.org
BARCELONA
ZERO PORTS
ZerØport és una plataforma pel decreixement del port i l’aeroport de Barcelona.
https://zeroportbcn.wordpress.com/
https://twitter.com/zeroportbcn?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
PHATT
Plataforma d’Habitatges Afectats pels Tres Turons-Veïnes afectades pels plans urbanístics de l'ajuntament
que volen defensar i protegir el territori davant l’amenaça de la gentrificació, la turistificació i l’expulsió de
les veïnes. Són veïnes que están organitzades per frenar l’enderroc de 300 habitatges i també l’imminent
tancament de les batèries antiaèries del Carmel (els Bunkers).
https://twitter.com/Dignitat3Turons
https://www.youtube.com/watch?v=0NOc81UChsA
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Joc 1. Les 7 diferències del comerç just

Joc de les 7 diferències de SETEM http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
descarregat de http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/10/
diferencias-003.pdf
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Joc 2. Tres en ratlla

Funcionament
participatiu

Els diners són
més importants que
el respecte a la vida

Beneficis socials

Explotació del medi

Sostenibilitat
ambiental

Visió de l’energia
com a negoci

Visió de l’energia
com a dret universal

Funcionament
per jerarquia

Equitat de gènere
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Joc 3. Sumant i restant
Gestió de l’aigua
democràtica i
pública.

+

=

Gestió de l’aigua
democràtica i
pública.

-

=

Gestió de l’aigua
democràtica i
pública.

-

=

Gestió privada
de l’aigua.

+

=
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Joc 3. Sumant i restant
Ús de l’aigua en equilibri
amb els recursos naturals

Dret col·lectiu a l’aigua

Aigua neta, potable i no
contaminada

Sense dret col·lectiu a l’aigua

Canalització de l’aigua potable

Sense dret col·lectiu a l’aigua

Respecte al flux de l’aigua
i als ecosistemes

Sense dret col·lectiu a l’aigua
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Joc 4. Els pilars del territori
Fer una construcció utilitzant 6 elements:

ELEMENTS

• Participació
• Accés a educació
• Contaminació
• Representació inclusiva
• Accessibilitat en els espais
• Segregació
• Accés a sanitat pública/qualitat
• Accés a habitatge digne
• Xarxes de suport
• Gentrificació
• Natura
• Transport públic
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Joc 5. Jeroglífics

1
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Joc 6. Sopa de lletres
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Joc 7. Qui sóc?

• Hi ha un paper amb una paraula escrita. És important que aquest paper
estigui girat i que les persones no el puguin veure a simple vista.
• Sortirà una persona voluntària del grup, i es posarà el paper el front sense
poder llegir que hi posa. Aquesta persona haurà de fer preguntes a les seves
companyes (que sí que veuran el paper) fins a esbrinar qui/què és.
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BLOC DE
SECUNDÀRIA
MÒDUL 10

durada 2-3h fora de l’aula

Visites a inciatives
ecofeministes de l’entorn
El desenvolupament d’aquesta sessió es fa fora del centre i l’objectiu d’aquesta és conèixer experiències i iniciatives ecofeministes
de l’entorn del centre educatiu i contrastar els conceptes tractats
fins al moment en la pràctica real de les propostes visitades.
D’aquesta manera, la identificació i experiència de conèixer iniciatives ecofeministes del propi entorn ens pot servir de referent,
i inspirar-nos per accionar i relacionar-nos amb l’entorn alineats
amb la teoria del decreixement i les sobiranies.
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CONCEPTES CLAU

Existeixen iniciatives ecofeministes al
nostre entorn que ens poden servir de
referent. Decreixement i sobiranies.

Cooperativa, Moviment social,
Ecofeminisme.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Implicació en propostes i accions de conservació i protecció del medi ambient, el
territori i la naturalesa.

OBJECTIUS
• Conèixer experiències i iniciatives ecofeministes de l’entorn del centre educatiu.
• Contrastar els conceptes tractats fins al moment en la pràctica real de les propostes
visitades.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (15’)
Alternatives: propostes decreixentistes i sobiranies

SEGONA PART

Contrastos (120’)
Visita a experiències que promouen el decreixement i les sobiranies

TERCERA PART

Tancament (20’)
Recull de la vivència

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Material del contingut concret de la
sortida, si se’n precisa.

Es recomana fer fotografies i en cas de
grup nombrós portar micròfon sense fil
per la persona que explicarà la visita.
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (15’)
1a. Alternatives: propostes decreixentistes i sobiranies
En aquest mòdul, i com a continuació de l’apropament a propostes ecofeministes durant la Fase I de la
campanya Fem Eco, es proposa una sortida a fora de l’escola per anar a visitar diferents iniciatives que
estiguin alineades amb la teoria del decreixement i les sobiranies i estiguin a prop del centre.
Es demanarà a les diferents iniciatives visitades que expliquin el seu projecte i destaquin sobretot els següents aspectes en relació a la seva entitat o lluita:
• Importància de l’activitat humana i impacte en el territori. Impacte en les vides de les persones i en el
medi ambient. Perspectiva històrica del territori.
• Model de ciutat; defensa del territori i vincles amb el decreixement com a alternativa.
• Drets vulnerats vers els que lluita o tipus de sobirania que promou.
• Paper de les dones a la lluita veïnal.
• Donar a conèixer el teixit associatiu i altres entitats que formen part de la Plataforma. Importància de
teixir xarxes i donar suport.
Abans d’iniciar la ruta es recorden els conceptes de decreixement i sobirania. També es recorden els
diferents exemples possibles de sobiranies, vists al mòdul 9.
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2a. Visites a iniciatives decreixentistes,
sobiranies o lluites veïnals
Les visites que realitza l’alumnat aniran enfocades a conèixer iniciatives del seu entorn que promoguin el
decreixement en les seves tasques, siguin un exemple de sobirania o una lluita veïnal que s’organitza per
fer front a problemàtiques que van en contra del decreixement, les sobiranies i les propostes ecofeministes.
Una vegada l’alumnat arriba a l’espai on es presenta la iniciativa, la visita pot constar de dues parts.
1. Explicació per part de les persones que hi treballen.
2. Preguntes formulades per l’alumnat sobre el decreixement i les sobiranies.
Les visites poden ser una iniciativa o vàries, a continuació mostrem imatges de les dues experiències viscudes en la prova pilot de la campanya Fem Eco.
RUTA I EXPLICACIÓ DE DUES INICIATIVES I UNA LLUITA VEÏNAL
Veieu, a tall d’exemple, la visita de l’alumnat de 6è de primària de l’escola Ernest Lluch i de 4t d’ESO de
l’institut Eduard Fontserè a Can Trabal, acompanyada per Keras Buti, No més blocs i l’Ateneu Cooperatiu
La Col·lectiva.

Una persona activista de “No més blocs” explicant
a l’alumnat la importància de preservar l’última zona
agrícola de l’Hospitalet, Can Trabal.

L’alumnat de 4t d’ESO de l’institut Eduard Fontserè
escoltant les explicacions sobre Can Trabal.

L’alumnat de 6è de primària de
l’Ernest Lluch visitant Can Trabal.
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RUTA PEL RIU FRANCOLÍ I EXPOSICIÓ DE LA LLUITA VEÏNAL
Veieu a tall d’exemple la visita de l’alumnat de 6è de primària de l'escola Cèsar August de Tarragona al riu
Francolí coordinada amb Ecologistes en Acció.

L’alumnat de 6è de primària del Cèsar August
observant els residus de les aigües residuals de Tarragona que
desemboquen al riu Francolí en dies de pluja.

Ecologistes en Acció explicant a l’alumnat
de 6è del Cèsar August les conseqüències mediambientals
de la intervenció humana en el sí del riu Francolí.

3. TANCAMENT (20’)
3a. Recull de la vivència
Per tancar l’activitat de la sortida, un cop s’hagi tornat a l’aula es realitza el recull de la vivència, tot compartint:
• Com ens hem sentit?
• Hem tingut alegria/esperança en veure que existeixen alternatives al capitalisme?
• Creieu que les iniciatives visitades es podrien replicar a altres llocs o és una iniciativa que només pot
funcionar en el context on es troba?
• És la primera vegada que veiem com es promouen propostes decreixentistes per tenir cura del medi
ambient i per garantir la no discriminació de les persones?
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BLOC DE
SECUNDÀRIA
MÒDUL 11

durada 6h a l'aula i a l’espai públic

Fem Eco al barri?
El mòdul que es presenta a continuació consta de tres sessions diferents. En la primera d’aquestes sessions es duu a terme l’activació
de coneixements previs i el procés d’investigació i identificació del
missatge amb el qual es treballarà a les següents sessions per fer
la intervenció artística. Un cop dut a terme aquesta investigació,
una entitat artística propera al centre educatiu presenta exemples
d’accions d’artivisme al carrer com a estratègia de sensibilització a
la societat. I s’elabora una pluja d’idees per plasmar de forma artística el missatge pensat durant la primera sessió d’aquest mòdul.
L’última d’aquestes sessions és l’execució -la intervenció artísticaduta a terme pel mateix alumnat a l’espai públic. És la sessió de
cloenda de la campanya.
• SESSIÓ 1. Investigació i identificació de missatge a transmetre
al barri. (2h a l’aula)
• SESSIÓ 2. Disseny de l’artivisme (2h a l’aula)
• SESSIÓ 3. Artivisme al barri (2h espai públic)
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CONCEPTES CLAU

A través de l’art podem imaginar i
sensibilitzar a la ciutadania sobre la
millora del nostre entorn amb visió
ecofeminista.

Alternatives ecofeministes i incidència
política.

COMPETÈNCIES CURRICULARS
Participació en propostes i accions de conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa
de l’entorn proper.

OBJECTIUS
• Investigar l’entorn proper des d’una perspectiva ecofeminista, identificant vulneracions.
• Aplicar els aprenentatges adquirits proposant alternatives respectuoses amb el medi
ambient i les persones.
• Participar com agents de sensibilització i transformació al barri i a la ciutat.

DINÀMICA
SESSIÓ 1

Procés d’investigació i creació del missatge a transmetre (120’)

SESSIÓ 2

Disseny de l’artivisme (120’)

SESSIÓ 3

Artivisme al barri (120’)

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Fulls grocs i taronges, celo i retoladors.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.
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SESSIÓ 1. INVESTIGACIÓ I
IDENTIFICACIÓ DE MISSATGE A
TRANSMETRE AL BARRI (120’)
1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (40’)
1a. Introducció procés d’investigació i creació (5’)
A l’inici de la sessió es farà una breu presentació de les educadores que acompanyaran el grup, i també
es presentarà Creart.
S’explica que, després d’haver fet el procés d’aprenentatge s’inicia un procés d’investigació i creació en
el que també participen Creart (el mòdul 11). El mòdul 11 constarà de 3 sessions. Aquesta primera sessió
serà la primera part del procés d’investigació i pluja d’idees; la segona sessió es recolliran les idees i se li
donarà forma per poder-ho transformar en una expressió visual. Finalment, la darrera sessió del mòdul
11 es farà la intervenció al carrer, i el resultat del que s’hagi pensat durant aquest procés d’investigació
i creació es durà a terme. Serà també el dia que es farà l’acta de cloenda i es llegirà el manifest amb les
propostes que hagin sorgit en aquesta sessió.

1b. Activació de coneixements previs (15’)
Es recorden els conceptes de decreixement, sostenibilitat, límits i sobiranies treballats en sessions anteriors
(si s’escau es recorden les seves definicions i exemples).
Per iniciar el procés d’investigació i creació es poden plantejar les preguntes següents:

Preguntes
• Com és el meu entorn amb relació a les cures del medi i de les persones? (El
sosteniment de la vida es valora? Es posa al centre? L’estil de vida i l’entorn permet
que les cures al medi i a les persones es duguin a terme de manera sostenible?)
• Com ens imaginem el nostre entorn si hi hagués decreixement/sostenibilitat i
sobiranies?

Amb aquestes preguntes es busca que l’alumnat faci un exercici d’imaginació on pugui contraposar models de vida, de ciutats, una transformació dels seus entorns cap a una societat més justa globalment. Es
planteja també, si és possible, parlar o tenir en compte la pèrdua de privilegis en transformar models de
vida, quins beneficis col·lectius, però també personals, poden sorgir d’una pèrdua de privilegis provocada
per un canvi de paradigma com el que es planteja. La idea és posar en el valor la importància de la sobirania.
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Cada cop més, encara que a petita escala, hi ha més projectes que aposten per un model de vida que
promogui el decreixement, la sostenibilitat i les sobiranies. Durant el nostre procés d’investigació i creació
es treballarà amb una sobirania concreta que estigui present en l’entorn proper de l’alumnat i que els
agradaria que fos més visible o, ans al contrari, hi ha una manca evident de presència d’aquesta sobirania
en l’entorn.
La sobirania que es treballarà ja ve escollida, i en la mesura del possible tindrà a veure amb la sortida que
hagin fet al mòdul 10 els infants i joves. Tenint en compte que les línies de treball centrals són el Dret a la
no discriminació de les persones i el Dret al medi ambient sa.
S’exposa la sobirania que es treballarà, si cal es recorda la seva definició i/o es posen exemples, per tal que
totes les joves i infants entenguin bé de què s’està parlant. Es posa en èmfasi en comunicar que l’objectiu
d’aquesta activitat és pensar en un missatge que valori la sobirania escollida. La idea és que sigui un missatge transformador, per construir.

1d. Què és l’artivisme? (10’)
Es pregunta a l’alumnat si sap el que és l’artivisme i es fa una breu introducció d’aquest concepte.
ARTIVISME = ART + ACTIVISME
En aquest mòdul s’inicia un procés de creació on l’alumnat es convertirà en ARTIVISTA. Durant les tres sessions es participarà d’un procés d’investigació i creació per acabar fent una intervenció artística al carrer
que transmeti un missatge relacionat amb la campanya Fem Eco.
Es visualitza un vídeo per exemplificar què és l’artivisme: https://youtu.be/ZIwHcDMBRrk
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2. CONTRASTOS (50’)
2a. Procés d’investigació i creació (40’)
1. Acte seguit, es faran tres grups. I cada educadora anirà amb un dels grups. A cada grup se li repartiran diferents fulls de dos colors diferents (groc i taronja). En aquest punt es recorda la importància de
treballar en equip, d’escoltar totes les veus, d’observar si estem parlant molt i aleshores deixar espai
perquè parlin altres. De comunicar-nos amb respecte i respectar les companyes i l’entorn.
2. La primera part del procés de creació per pensar quin és el missatge que es vol transmetre consistirà en
el fet que cada grup pensi en conceptes claus que tinguin relació amb la sobirania escollida. Aquests
conceptes s’escriuran als fulls de color groc (en gran perquè es pugui llegir des de lluny). Als papers
taronges s’escriuran verbs que promoguin l’acció, la participació i la promoció de la sobirania.
• Fulls grocs = paraules/substantius/conceptes clau
• Fulls taronges = verbs/accions
3. Ara la idea és que amb els conceptes i verbs cada grup construeixi, ajuntant o separant els fulls, algun
missatge de la sobirania que es treballa. Ens hem d’imaginar que som la persona que forma part de la
sobirania/col·lectiu.
4. La següent indicació, un cop tinguin algunes propostes de paraules, verbs i potser alguna proposta de
missatge/Eslogàn serà que col·loquin aquests conceptes per l’espai. “On creieu que seria més idoni col·
locar els conceptes? Creieu que l’espai és neutre, i que les coses estan on estan per una raó aleatòria?”
Se’ls explica la importància de tenir en compte l’espai a l’hora de fer una intervenció artística, com
també els colors i les formes. Se’ls convida a que pensin on col·locarien els conceptes i verbs que han
escollit: al terra, al sostre, a la paret, penjats al mig de l’aula, a sobre una taula, a la finestra, etc. El que
volem és apropar-nos de l’espai, i el dia de l’artivisme ocuparem l’espai públic, i el lloc on decidim col·
locar la proposta artística serà clau per la transmissió del missatge i perquè aquest sigui rebut. També
se’ls convida al fet que pensin quin color posarien per els conceptes que han escollit, ja que cada color
es pot vincular a un tipus d’emoció, així que el color que acompanyi el missatge també serà clau i dona
rà informació en la transmissió del missatge.

2b. Proposta eslògan (10’)
Posada en comú: Un cop cada grup ha fet l’exercici de pensar els conceptes i verbs, i després de col·
locar-los per l’espai, es fa la posada en comú. Cada grup haurà d’exposar els conceptes i verbs escollits, i
explicar on els han col·locat i per què.
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3a. Procés d’abstracció (20’)
Després que tots els grups hagin exposat les seves propostes, ve el moment d’ajuntar totes les propostes
que han sortit, i de la gran pluja d’idees extreure un missatge. El missatge que s’extregui serà amb el que
es treballarà a les següents sessions per preparar l’acció d’artivisme.
La proposta és fer una assemblea dinamitzada per les educadores. Partint de les propostes que hagin sortit
del treball dels tres grups, i amb aquest material anar fent un procés d’abstracció per treure un missatge.
El resultat d’aquest missatge es pot expressar de diferents formes:
• Paraules clau
• Frases llargues o curtes
• Vàries paraules
• 2 missatges

3b. Tancament (10’)
Per acabar es fa un recordatori del que s’ha treballat durant la sessió i es torna a explicar el que es farà a
les dues següents sessions del mòdul 11.
Per finalitzar es fa una roda on cada participant que vulgui diu amb una paraula alguna cosa que s’endugui de la sessió.

4. MATERIAL QUE L’EDUCADORA
HA DE RECOLLIR D’AQUEST TALLER
• Fotografies del desenvolupament de la sessió.
• Fitxes Paraules/accions/missatges + missatges i idees de l’alumnat.
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Paraules, accions i missatges
NOM DEL GRUP:
DATA, CENTRE I CURS:
PARTICIPANTS DEL GRUP:

Paraules / Conceptes Clau

Verbs / Accions

Proposta Missatge
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1. ACTIVACIÓ DELS CONEIXEMENTS
PREVIS I INTRODUCCIÓ A L'ACCIÓ
D'ARTIVISME (30’)
1a. Intervenció de l’entitat artística (5')
A l'inici de la sessió es farà una breu presentació de les educadores de l'entitat artística que acompanyaran
el grup. Es recordarà quin és el paper d’aquesta en el tram final del projecte: acompanyar a l'alumnat en el
disseny i implementació d'una acció d'artivisme que reculli i sintetitzi l'aprenentatge i l'experiència adquirida al llarg del projecte. S'introduirà el propòsit de l'acció d'artivisme i quina relació té amb la campanya
Fem Eco amb el suport d'una presentació (projectada a l'aula).

1b. Art + activisme = artivisme (15')
Es començarà per recordar què és l'artivisme i la capacitat d'incidència que té una acció com aquesta en
l'espai públic. Es mostraran exemples d'artivistes relacionades amb la justícia ambiental, posant èmfasi
en el context de l'obra, el procés de creació i l'impacte mediàtic. Això ens portarà a reflexionar sobre les
possibilitats de l'art per fer visible les desigualtats i els conflictes del món i, més concretament, les problemàtiques que s'han treballat durant el projecte. També s’ensenyarà el lloc escollit per fer les instal·lacions
artístiques (ubicades dins el seu barri).

1c. L'acció artivista (10')
En aquest punt, s’explicarà la tècnica artística que utilitzarem per fer la intervenció al carrer, com per
exemple el vinil. A través d'exemples visuals observarem totes les possibilitats que té el vinil (colors, formes, imatges, lletres...), per així despertar la creativitat. A través d’exemples pràctics es fa una demostració
de com s’aplica aquest material sobre la superfície.
En acabar, es recordaran els missatges produïts a la sessió de treball anterior amb les educadores d'Akwaba. S'exposarà que aquesta sessió serà part del procés de disseny per transformar aquest missatge en
una expressió visual pensada per ser una intervenció a la via pública. Per això es projectaran les següents
preguntes:

Preguntes
• Quin és el nostre missatge?
• Com podem transmetre aquest missatge en la nostra acció d'artivisme?
• Què volem que la gent pensi, senti i faci després de veure la nostra intervenció?
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2. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ
ARTÍSTICA ACTIVISTA (70')
2a. Pluja d'idees i selecció (15')
Primer de tot es dividirà l'alumnat en els mateixos grups de treball de la sessió anterior (quan van crear
els missatges). Depenent del nombre de missatges o idees sorgides, cada grup farà feina amb un o més
missatges o el mateix missatge que tothom.
En el cas que cada grup parteixi de més d'una idea hauran de fer un procés de selecció consensuat per
escollir el missatge més adequat per acabar-se convertint en una instal·lació artística d'artivisme a l'espai
públic. Les educadores actuaran amb cada grup per acompanyar-los en aquesta decisió. Se'ls recordarà
que la instal·lació estarà a la vista de qualsevol persona que transiti l'espai. Per aquesta raó, és molt important tenir clar quin és el millor missatge que sintetitza la idea clau que es vol compartir per fer incidència
en el seu barri; es plantejaran preguntes com:

Preguntes
• Quina és la idea principal que es vol compartir al barri?
• Quin missatge sintetitza millor la idea clau que es vol compartir?
• Quin missatge té més sentit tenint en compte la ubicació de l'acció?

2b. Procés de creació artística (45')
Quan cada grup tingui clara quina és la frase que millor representa el que es vol expressar, començarà
el procés de pluja d'idees per transformar la frase en una instal·lació artística amb vinil. Les educadores
guiaran el seu procés de creació de cada grup a partir de preguntes que facin referència a l'estètica de
la instal·lació. Així, l'alumnat resoldrà quins colors, formes, símbols, tipografies, mides..., representen i
reforcen millor les paraules i/o idees. Els missatges inicials poden evolucionar a un collage d'imatges que
acompanyaran al text, a una sola imatge o paraula, etc. El resultat final serà una intervenció que transmeti
i comuniqui clarament el missatge sense necessitat d'explicacions.

2c. Compartim les propostes (10')
Posada en comú: cada grup elaborarà un esbós de la seva proposta i l'exposarà davant de tota l'aula, explicant les idees claus del seu missatge i el perquè de les decisions estètiques de la composició.
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3a. Disseny col·lectiu de la instal·lació artística activista (15')
Després de presentar totes les propostes grupals caldrà escollir la proposta artística final que representi
a tota l'aula. Les educadores dinamitzaran el procés d'elecció procurant que hi hagi el consens més gran
possible entre l'alumnat. Depenent de la participació de l'alumnat se seguiran dos camins: escollir una de
les diverses propostes o adequar totes les propostes a una única composició. En el primer cas, un cop
escollida la proposta definitiva l'alumnat podrà adaptar i afegir els canvis que consideri necessaris per
millorar, de forma conjunta, la proposta. En el segon cas, de la mateixa manera que es va escollir el missatge en l'anterior sessió, les educadores partiran del treball dels grups, i amb aquest material es farà un
procés d'abstracció per crear una composició final a partir de les característiques més representatives de
les propostes anteriors. En ambdós casos s'elaborarà un esbós que reculli els detalls de la proposta final
de l'alumnat.

3b. Tancament (5’)
Per acabar es recolliran les impressions de l'alumnat en relació al disseny i el resultat i motivació grupal per
fer la instal·lació artística en la pròxima sessió.

4. MATERIAL QUE L’EDUCADORA
HA DE RECOLLIR D’AQUEST TALLER
Esbós de la proposta de la instal·lació artística final de l'alumnat. Gràcies a aquestes indicacions una persona experta en disseny continuarà treballant per definir els últims detalls estètics de la composició, i en
cas que es treballi amb materials com el vinil, s’encarregaran les impressions.

BLOC DE SECUNDÀRIA / MÒDUL 11 / FEM ECO AL BARRI?

3. TANCAMENT (20’)

185

186

SEGONA FASE

Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l'escola i al món

SESSIÓ 3. ARTIVISME A L'ESPAI
PÚBLIC (90 A 120')
La jornada compta amb la col·laboració de l'entitat artística per dinamitzar les instal·lacions de les propostes d'artivisme creades en les sessions anteriors: disseny del vinil.
L'execució de l'acció artística es realitza al lloc i en el format triats dintre del barri, amb els permisos corresponents per fer actuacions a la via pública.
Durant aquesta activitat caldrà organitzar tant a les persones com l'espai i els materials. Cal fer tants grups
com es necessiten pel bon desenvolupament tècnic de l'activitat. Aquesta activitat d'instal·lació artística
haurà de comptar amb expertes de l'entitat d'artistes com també d'alguna educadora referent del grup.
L'experta serà l'encarregada d'explicar i assessorar tècnicament, mentre que l'educadora haurà de vetllar
perquè l'alumnat segueixi les activitats de manera ordenada i seguint les indicacions de la persona experta.
Cal recordar a l'alumnat que aquesta és una acció d'incidència de les temàtiques abordades durant aquesta fase. D'aquesta manera garantir que el resultat de l'acció d'artivisme és el resultat d'un procés de reflexió
i participació de tot el grup durant tot el procés del projecte.

Resultat de l’artivisme de l’escola
Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat.

Alumnes de 6è de l’escola Cèsar August
enganxant els vinils del seu missatge.

1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (10’)
Aquesta sessió es portarà a terme en la ubicació
escollida per fer la instal·lació artística.
A l'inici de la sessió recordarem que l'acció d'artivisme que es portarà a terme és un dels resultats visibles que conclourà la campanya Fem Eco. Parlarem
del missatge que com activistes expressarem amb
la instal·lació artística i de per què és important la
seva difusió dins del barri.
Es tornarà a repassar, breument, com fer un bon
ús de la tècnica artística (el vinil) i s'explicarà com
funcionarà la dinàmica de la sessió: els grups-classe
estaran acompanyats d'una educadora de Creart i la
seva educadora de referència; la instal·lació constarà de dos passos; en acabat, es llegirà un manifest
com a acte de cloenda de la sessió.

Resultat de l’artivisme d’un grup de 6è
de l’escola Cèsar August de Tarragona.
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2a. Composició de la instal·lació (15')
Començarem per fer memòria de la composició creada per l'alumnat, amb l'ajuda de l'esbós, i es mostraran
els canvis de disseny en els vinils implementats pel dissenyador artístic per tal d'adaptar la proposta a la
superfície i tècnica emprada.
Abans d'enganxar els vinils definitivament, es col·locaran totes les peces de vinil per fer encaixar la composició a les característiques de la superfície (evitar bonys, forats, o qualsevol altre tipus de relleu). Seguint
l'esbós, es faran els canvis que siguin necessaris per adaptar la instal·lació i millorar-la.
Es proposa la dinàmica següent: amb l'acompanyament de l'educadora, els infants o joves se situen davant
l'espai de treball i un per un, de forma ordenada, enganxen amb cinta de paper el vinil per poder observar
un resultat aproximat de la instal·lació.

2b. Enganxem el nostre missatge (45-75')
Després d'adequar la composició es començarà
amb la instal·lació. Aquesta es basa en dos passos:
netejar la superfície de la pols, brutícia o altres elements i enganxar els vinils.
Per aquesta segona part es suggereix la següent
dinàmica: es divideix el grup-classe en grups de 2
i s'assigna una peça de vinil a cada una. Primer comença una sola parella, l'educadora els acompanya
a l'inici i resolt els possibles dubtes o inconvenients
que vagin sorgint. Quan la primera parella sent que
pot continuar treballant sense acompanyament,
comença a participar una segona parella i així fins a
finalitzar la instal·lació d'artivisme
Resultat de l’artivisme d’un grup de 6è
de l’escola Cèsar August de Tarragona.

3. TANCAMENT (20’)
3a. Lectura del manifest (15')
Per finalitzar, l’alumnat llegirà un breu manifest que haurà redactat amb ajuda de les educadores i el
professorat. Amb l’objectiu d’exposar de forma sintètica els diferents aprenentatges treballats al llarg de
la campanya, com els missatges i reflexions que es volen transmetre a la comunitat (barri o ciutat) per
sensibilitzar en relació als temes tractats durant la campanya.

3b. Tancament (5’)
Finalment es farà un tancament agraint a tot l’alumnat, professorat, educadores i entitats que han participat a la campanya. I s’entregarà un reconeixement als grups que han participat. (Per exemple: una planta,
llavors, una regadora).
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ESPAI DE
REFLEXIÓ MIXT
durada 2h a l'aula

Espais de reflexió mixt alumnatprofessorat. Primària i secundària
Aquesta sessió canvia de format respecte a les anteriors. No es
tracta d’un mòdul formatiu ni d'una intervenció artística. Amb
l’espai de reflexió mixt volem que l’alumnat i professorat investiguin i acabin creant una proposta de farmaciola d’estratègies i
pràctiques que podem fer tant a nivell individual com a nivell del
centre i/o col·lectiu per transformar situacions discriminatòries.
Per fer-ho s’agrairà el procés dut a terme durant els dos anys de la
campanya Fem Eco. Es durà a terme una roda emocional per conèixer l’estat d’ànim de totes les companyes i tot seguit es recordarà
que és la sessió de tancament de les dues fases de la campanya.
Tot seguit, es presentarà la dinàmica de la “Nevera, rentadora i
escombraries” com a eina per identificar les diferents situacions
discriminatòries que cal transformar com també la identificació
d’experiències que promouen alternatives. L’objectiu és acabar generant una farmaciola d’eines, recursos, propostes i estratègies
que promoguin alternatives vers les vulneracions estructurals al
medi natural i a les persones a l’aula i fora de l’aula.
Per finalitzar, es farà una valoració de la campanya seguint a través
d’imatges la trajectòria de les diferents sessions. Per últim, es farà
una roda emocional de tancament i es compartirà allò que cada
participant s’emporta d’haver participat a la campanya Fem Eco.
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CONCEPTES CLAU

Extreure propostes de millora per a la
cura de les persones i del medi al centre
i a la localitat des d’una perspectiva
ecofeminista.

Cures, decreixement, sobiranies,
ecodependència, interdependència.

OBJECTIUS
• Fomentar l’esperit crític.
• Trobar estratègies i identificar canals de participació on es puguin transformar les
situacions discriminatòries identificades.
• Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius a favor del dret al medi
ambient sa i a la no discriminació al centre.

DINÀMICA
PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (10’)
Presentació de la sessió.

Agraïments pel procés.

				Roda emocional.
				Estructura de la sessió.
SEGONA PART

Contrastos (60’)
Nevera, rentadora i escombraries:
PART 1. Procés d’identificació de situacions
PART 2. Eines per mantenir, transformar i eradicar
PART 3. Posada en comú

TERCERA PART

Tancament (50’)
Autoavaluació campanya

Carta al futur

				Procés d’investigació i creació
Valoració procés campanya

Fotografies i gomets

MATERIAL EDUCADORA

REQUISITS TÈCNICS

Carta dixit, paperogràfs (x3): nevera,
rentadora i escombraries. Post-its de dos
colors diferents.

Aula polivalent perquè es pugui fer espai
movent cadires i taules quan calgui,
ordinador amb reproductor de vídeo i
àudio i projector.

Annex 1: Autoavaluació carta al futur.
Annex 2: Autoavaluació procés
investigació i creació. Fotografies mòduls
i gomets (verds, vermells i grocs).
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1. ACTIVACIÓ DELS
CONEIXEMENTS PREVIS (10’)
1a. Presentació de la sessió (10’)
Es demana a l’alumnat i el professorat que formin part de la mateixa rotllana. El professorat participant
d’aquesta sessió, es recomana que sigui el que s’ha implicat en el desenvolupament de la resta de formacions. Si fos possible estaria bé comptar amb professorat implicat en grups de treball de sostenibilitat del
mateix centre educatiu.
Les educadores introdueixen la sessió:
1. Agraïment del procés de revisió interna de l’escola/institut que s’ha compartit entre el centre educatiu
i Akwaba durant la primera fase i el procés de formació.
2. Per començar la sessió es proposa fer una roda emocional a través de les cartes del Dixit. Es deixaran
al centre diferents cartes i cada participant escollirà aquella que defineixi millor com està avui (sense
agafar-la); i si es vol, s’explicarà per què. També es proposa acompanyar la roda emocional i el previ de
pensar com estem amb una cançó tranquil·la de fons.
3. Es comenta l’estructura de la sessió i els objectius.
Després d’haver fet tot el procés d’aprenentatge, investigació i acció. Tenim aquest espai per: per una
banda, crear una farmaciola d’estratègies i pràctiques que podem fer tant a nivell individual com a
nivell del centre i/o col·lectiu per transformar les situacions discriminatòries. Per altra banda, poder fer
una valoració del procés que hem fet (autoavaluació i valoració del procés de la campanya).
OBJECTIUS:
• Identificar pràctiques decreixentistes a nivell individual, d’escola i col·lectiu/barri. I pensar com mantenir-les, cuidar-les, revisar-les...
• Identificar pràctiques a escala individual, d’escola i col·lectiu/barri en procés de ser decreixentistes
però que cal millorar. Què cal millorar/transformar? Com ho fem?
• Identificar pràctiques a escala individual, d’escola i col·lectiu/barri que vulneren i discriminen el medi
i les persones. I com garantir que aquestes pràctiques deixin de fer-se, no es duguin a terme.
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Per iniciar, i després d’haver fet el repàs que s’ha fet en els diferents mòduls, es presenta la dinàmica de la
NEVERA, la RENTADORA i les ESCOMBRARIES.
L’objectiu és acabar generant una farmaciola d’eines, recursos, propostes i estratègies que promoguin
alternatives vers les vulneracions estructurals del medi natural i cultural (a les persones) a l’aula i fora
d'aquesta, tant a nivell individual com col·lectiu (de grup/centre/barri/unitat familiar).

2a. Identificació de situacions i pràctiques decreixentistes, en
procés de ser decreixentes i contra-decreixentistes (20’)
Es presenten els tres dibuixos en gran (en un paperògraf) d’una nevera, una rentadora i unes escombraries, cada dibuix per separat, i es pengen a l’aula. A cada un dels paperògrafs hi haurà tres vinyetes
(individual, escola i barri) i a aquestes se li sumen algunes preguntes per incentivar tant a l'alumnat com
al professorat a respondre. Es repartiran post-its o fulls petits, i bolígrafs perquè cada participant escrigui
les situacions que consideri. I les anirà col·locant en els diferents paperògrafs.
(Opció 2: depèn del grup i la dinamització, hi ha la possibilitat de cada grup se centri en un dels blocs i
aprofundeixi en aquest: 1.nevera; 2. rentadora; 3. escombraries.)
NEVERA: simbolitza allò que volem mantenir perquè sí que funciona. Aquelles estratègies, eines, alternatives que promouen el decreixement vers les vulneracions al medi i les discriminacions a les persones.

• Quines eines/estratègies/recursos utilitzes que promoguin un medi
ambient sa i el respecte a les persones a nivell individual? I a nivell
d’escola? I a nivell col·lectiu, de barri?
• (A nivell de participació, consum, relació amb els altres, transport, cures,
salut, alimentació, etc).

RENTADORA: simbolitza allò que, per una banda, funciona i per altra no. No ho volem eliminar, però encara cal donar- li unes voltes, i transformar-ho d’alguna manera perquè ho puguem guardar a la nevera i
mantenir-ho. Com si li calgués una netejada, una altra mirada.

• Quines situacions creieu que caldria transformar i millorar perquè siguin
considerades pràctiques decreixentistes i que vetllen pel medi ambient
sa i el respecte a les persones? Participeu a nivell individual i/o col·lectiu
en aquestes situacions? Quines pràctiques individuals? Quines a nivell
d’escola? Quines a nivell de barri/col·lectiu?
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ESCOMBRARIES: simbolitza allò que no volem, ja que promou i fomenta les vulneracions i les discriminacions del medi i les persones.

• Quines situacions creieu que no haurien de tenir lloc ja que fomenten les
vulneracions al medi i la discriminació a les persones? Participeu a nivell
individual i/o col·lectiu en aquestes situacions? Quines a nivell individual? Quines a nivell d’escola? Quines a nivell de barri/col·lectiu?
(Pensar i proposar en experiències aterrades, quotidianes que es puguin dur a terme).

2b. Eines per mantenir, transformar i erradicar (20’)
Després d’haver respost les preguntes i haver omplert els paperògrafs amb situacions/experiències que sí
que volem mantenir, altres que volem transformar i altres que no les volem. Pensem de quina manera això
es pot fer a nivell pràctic. Repartim post-its d’un altre color.
NEVERA: Com ho fem per mantenir-les i cuidar-les en el temps? Com es revisen? Com s’avalua la seva
funcionalitat/ impacte?
RENTADORA: Quins canvis necessitarien perquè poguéssim guardar les propostes a la nevera?
ESCOMBRARIES: Quines estratègies, accions, iniciatives podem dur a terme perquè aquestes situacions
deixin de donar-se?

2c. Posada en comú (20’)
Després d’haver reflexionat i pensat en les diferents preguntes, es fa una posada en comú de tot el que
s’ha extret. Es llegeixen les situacions:
NEVERA: Eines que volem mantenir i com les mantenim.
RENTADORA: Eines que cal transformar/millorar i com les transformem.
ESCOMBRARIES: Pràctiques que no volem perquè fomenten les discriminacions i les vulneracions del medi
i les persones. Què podem fer perquè deixin de donar-se aquestes situacions/pràctiques.
I amb tot això generarem la farmaciola d'estratègies per desenvolupar pràctiques que promoguin el decreixement vers les vulneracions al medi i les discriminacions a les persones, i eines per poder fer que això
sigui així (mantenint-ho, transformant-ho o evitant-ho/eradicant-ho).
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3a. Autoavaluació campanya (25’) (opcional)
Després d’haver fet la dinàmica de la nevera, la rentadora i les escombraries, ens endinsem a fer una valoració de tota la campanya.
• En primer lloc, es convidarà a recuperar la Carta al Futur que es va fer el primer dia, i es dirà que la
llegeixin. A continuació es repartirà el document “L’autoavaluació de la carta al futur” perquè hi donin
un cop d’ull i puguin valorar i/o afegir coses del primer contacte que van tenir. L’objectiu és que puguin
veure la trajectòria que han fet des del primer dia que van començar a l’últim, i veure si hi ha hagut
algun aprenentatge.
• En segon lloc, es convidarà a que recuperin el full que van omplir en grup de les propostes del procés
d’investigació i creació. I se’ls repartirà el full d’autoavaluació individual perquè el contestin i facin una
valoració de com va ser el treball en grup d’aquell dia.

3b. Valoració procés campanya (25’)
A continuació es penjaran per la classe imatges i el títol dels diferents mòduls que es van fer. Hi haurà a
disposició de l'alumnat 3 gomets de colors (verd, vermell i groc).
Es convidarà al fet que l’alumnat es passegi per l’aula, i col·loqui el gomet que consideri a cada un dels
mòduls. Valorant si no li va agradar (vermell), si li va agradar (verd), si canviaria i/o milloraria alguna cosa
i quina (groc). De fons es posarà música.
Després d’haver posat els gomets es fa una mirada general de com ha quedat, i es convida que facin
aportacions, suggeriments, valoracions personals de com han viscut el desenvolupament de la campanya.
• Quines activitats us han agradat més d’aquesta segona fase? Quines menys?
• Com creieu que hauria pogut millorar alguna de les activitats que hem fet?
• Heu trobat a faltar algun tipus d’activitat que no hàgim fet (ja sigui per metodologia: dibuix, pintura,
joc... O per contingut)?
Si l’educadora compta amb el suport d’alguna altra membre d’Akwaba, aquesta persona pot anar recollint el que l’alumnat vagi dient, de manera que es pot tenir en compte de cara a futures formacions i a la
segona fase amb el mateix grup.
RODA: QUÈ M’ENDUC?
Posar música, passejar per l’espai mirant les imatges.
Quan la música es pari, ens quedem on estem, i des d’allà fem la valoració. Es plantegen les següents
preguntes perquè cada persona vagi responent:
Coses que m’han agradat? Coses que he après? Coses que no m’han agradat... Què m’enduc?
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Auto-avaluació carta al futur
NOM:
CURS I ESCOLA:
Poc/força/molt
He detectat explotacions del
medi en el món i en la pròpia
ciutat.

He fet una o més d'una proposta
de canvi a nivell individual en el
meu dia a dia per tenir un medi
ambient sa.
Des que vaig escriure la carta fins
ara, he aplicat a la meva pràctica
alguns d'aquests canvis a nivell
individual. Quins?
He fet una o més d'una proposta
de canvi a nivell col·lectiu per
posar en pràctica el dia a dia per
tenir un medi ambient sa.
Des que vaig escriure la carta fins
ara, he aplicat a la meva pràctica
alguns d'aquests canvis a nivell
col·lectiu. Quins?
Des que vas escriure la carta,
i després d'haver participat
a la campanya Fem Eco:
identifico vulneracions al medi
i a les persones que no havies
considerat?
Després d'haver participat del
Fem Eco, afegiries alguna cosa
més a la carta? Què?

Què m'ajudaria a millorar?
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Auto-avaluació: procés creació artivisme
NOM:
NOM DEL GRUP:
CURS I ESCOLA:
Procés creació/investigació

Poc/Bastant/Molt

Les propostes de conceptes/
verbs/missatges tenen relació
amb els continguts treballats al
Fem Eco.
A l'hora de fer propostes
m'he sentit escoltada per les
companyes i he escoltat amb
atenció a les companyes.

Posada en comú

Poc/Bastant/Molt

He escoltat amb atenció a les
companyes dels altres grups.
La repartició i explicació de
l'exposició s'ha decidit entre totes
i de forma consensuada.

Assemblea (En cas que s'hagi fet)
S'han respectat els torns de
paraula.
La decisió final del missatge
escollit ha sigut el resultat d'un
procés de debat i consens.

Artivisme
Quina valoració fas de la teva
impliació a l'artivisme? Què en
penses de l'acció d'artivisme,t'ha
agradat?

Poc/Bastant/Molt
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MARC CONCEPTUAL
I RECOMANACIONS
A continuació es presenta el document “Marc conceptual i recomanacions” creat l’any 2021 per l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG),
redactat per Blanca Bayas Fernández, investigadora sobre béns comuns i
ecofeminismes. L'ODG és una organització de recerca i activisme per la justícia climàtica, la justícia financera i la defensa dels béns comuns des d'una
perspectiva ecofeminista. Elabora anàlisi crítica de processos complexos i/o
estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten la interpretació del
context actual. Tenen la voluntat de fer incidència política i denúncia dels
actors polítics i econòmics que identifiquen com a responsables. També és
una plataforma oberta a la participació, el debat i a l'acció, que promou la
creació de xarxes i espais de construcció d'alternatives.
L’ODG ha col·laborat amb la Fundació Akwaba i en la segona fase del projecte Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient amb una visió de justícia
global.
Tot seguit, es treballa la visió dels ecofeminismes per comprendre i donar
resposta als reptes actuals i es descriuen alternatives des de la pespectiva
de drets per construir les transicions ecosocials. També es proposen recomanacions pedagògiques per fer un apropament a aquests temes tan complexos i poder treballar-los en profunditat amb l’alumnat i el professorat a
través dels mòduls formatius proposats en aquesta guia pedagògica.
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El context i les conseqüències de la pandèmia de la
covid-19, estesa de manera general per tot el món
el 2020, només ha fet que reafirmar el que una
àmplia diversitat de corrents dins els feminismes,
ecologismes, economia social i solidària o des de la
dimensió dels béns comuns i la defensa dels serveis
públics ja anaven denunciant: el món està immers
en una crisi sistèmica multinivell i necessitem un
canvi de model.
El document present pretén introduir algunes idees
sobre una de les mirades que comparteixen aquest
diagnòstic. Ens referim als ecofeminismes.

Què són els ecofeminismes?
Els ecofeminismes formen un corrent teòric, una
proposta política, un(s) moviment(s) social(s) i una
proposta vital que destaca la connexió entre la dominació, l’explotació i la degradació de la Terra i la
naturalesa no humana, i l’opressió de les dones*1,2
i altres grups socials (pobles originaris, persones
racialitzades, LGTBI, entre altres). Els sistemes de
dominació responsables d’aquesta subordinació
són el sistema capitalista i l’heteropatriarcat.
L’enfocament que tenen en comú els ecofeminismes és posar la vida al centre en lloc del capital,
per respectar els processos de la naturalesa i per
assegurar unes condicions de vida adequades i
desitjades, ambientalment sostenibles, definides
de manera democràtica i que assegurin l’equitat
entre sectors poblacionals. L’objectiu és tenir possibilitats reals de reproducció biològica i social,
cosa que implica la resignificació dels treballs de
cures –a través de la seva identificació, valoració
i redistribució– i la defensa i regeneració del medi
ambient en condicions per a la seva sostenibilitat.
Font: portal web de l’Observatori del Deute en la
Globalització

1

Escrivim dones* (amb asterisc) per fer referencia a dones
en la dimensió àmplia del terme i incloent altres identitats
dissidents, com són les lesbianes o les persones trans.

2

Al llarg del text no s’utilitzarà el concepte dones* amb asterisc
tal com s’explícita al peu de pàgina anterior.
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Quan parlem de crisi multinivell fem referència a
un conjunt de situacions d’emergències a què ens
ha abocat l’actual sistema socioeconòmic, que vulnera els drets de les persones i genera desigualtats,
a més d’implicar l’extinció d’espècies, l’esgotament
de recursos naturals i més desastres ambientals derivats del canvi climàtic.

Les desigualtats en el sistema
socioeconòmic vigent
L’actual model se sustenta en un conjunt de sistemes d’opressió. Cadascun dels sistemes d’opressió
tenen les seves especificitats, però hem d’entendre
que són sistemes complementaris, que s’interrelacionen i que, així mateix, formen part els uns dels

Unes emergències que estan interrelacionades i

altres. Estem parlant del capitalisme, el patriarcat,

que no es poden entendre separadament sinó en

el colonialisme, el racisme, el capacitisme, l’hete-

interacció. Tres grans dimensions d’aquests con-

ronormativitat… Una denominació possible per

textos d’emergències són:

referir-s’hi és el capitalisme (cis)(hetero)patriarcal.

• Emergència feminista o de cures: l’actual siste-

Aquests sistemes construeixen la nostra perspec-

ma s’assenta sobre les bases de beneficiar-se del

tiva sobre el món i impliquen una dualització i je-

temps i el treball de les dones i altres col·lectius

rarquització. Les jerarquitzacions impliquen situa-

socials oprimits, dedicats a les cures (tasques re-

cions d’avantatge i privilegis per a alguns sectors,

productives, de la llar, de cures d’infància i gent

i situacions de desavantatge i d’opressió per a uns

depenent, etc.) per sostenir el model producti-

altres. És a dir, que comporten desigualtats.

vista. Aquesta situació ens ha portat a una crisi socioreproductiva en la qual, per una banda,
s’aprofita d’aquest treball i, per l’altra, s’ubica
en un context de precarietat i explotació (treballs
poc reconeguts, no pagats o mal pagats, fenòmens migratoris feminitzats).

• Emergència social: emergència derivada i amb
relació a l’emergència anterior. Les polítiques de
privatització i mercantilització dels béns i serveis,
juntament amb les mesures d’austeritat i de retallades del sector públic –especialment contundents durant les últimes dècades–, han portat a
augmentar les desigualtats socials i que sectors
importants de la societat no tinguin cobertes les
necessitats bàsiques com són la salut, l’educació,
l’habitatge i l’accés a subministraments.

• Emergència climàtica: és l’emergència que fa referència a les vulneracions del medi natural i que
implica les explotacions i destruccions dels ecosistemes planetaris, inclosa l’extinció d’espècies.
Els estudis científics més rigorosos alerten que
ultrapassar els 2 graus d’augment de la temperatura mitjana al planeta -respecte dels nivells preindustrials, és a dir, cap al 1750- implicaria efectes devastadors i irreversibles en els ecosistemes.

La interacció de sistemes afecta sobretot les dones
i altres col·lectius socials als marges o discriminats,
com les persones migrades, racialitzades, amb diversitat funcional i LGTBIQ+.
És important entendre que aquestes variables jerarquitzadores es concreten també amb diferències segons el context geogràfic i el moment històric.
Existeixen perquè estan construïdes socialment -és
a dir, que tenen un valor atribuït en la dimensió
social,- cosa que implica que també poden ser desconstruïdes, de manera que no es perpetuïn les
discriminacions.
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És important afegir que travessant les tres grans

processos biofísics fonamentals per poder garantir

dimensions d’emergències esmentades, hi ha tam-

la reproducció de la natura es veuen vulnerats. En

bé una crisi política i de representació -crisi del mo-

aquest sentit, hi ha nou límits planetaris, que són

del democràtic-. Són justament les línies o mesu-

interdependents i impliquen la xarxa de seguretat

res aplicades per les elits polítiques en els diversos

de la humanitat. Aquests límits són:

contextos, i especialment en l’anomenat Nord glo-

1. La regulació del clima
2. El ritme d'extinció de la biodiversitat
3. Els cicles del nitrogen i el fòsfor
4. L'esgotament de l'ozó estratosfèric

bal, les que per omissió, insuficients o directament
perjudicials han portat a aquest context.
Finalment, en una dimensió mundial i general,
aquest conjunt d’emergències i crisis multinivell
es considera, pel seu caràcter tan estructural, una

5. L'acidificació dels oceans

crisi civilitzatòria; com hem mencionat, una crisi

6. L'ús d'aigua dolça

sistèmica.

7. Els canvis en l'ús del sòl

Darrere cadascuna de les crisis descrites, i en

8. La contaminació atmosfèrica per aerosols

conjunt, trobem una més gran afectació dels col·

9. La contaminació química de sòls i aigua

lectius als quals s’ha fet menció al requadre sobre

Actualment, els quatre primers límits ja s’han sobrepassat. Així, ens trobem en una situació de
translimitació, que implica la destrucció de les
estructures que permeten que es regeneri la vida
(Fundesplai, 2020).
En un context de translimitació, la comunitat científica alerta que les conseqüències de la crisi climàtica si l’escalfament mundial arriba als 2 graus
d’augment de la temperatura mitjana al planeta
poden resultar greus. Es concretarien en els següents fenòmens (Maristany, B., Flores, M. i Rius,
J., 2021):
1. Desertificació i degradació de la terra
2. Escassetat d’aigua
3. Dificultat d’accés als aliments
4. Augment del nivell del mar
5. Increment dels fenòmens climàtics extrems
6. Augment i empitjorament de les situacions de
desigualtat social
7. Deteriorament de la salut planetària

desigualtats. Per posar-ne només un exemple en
la dimensió climàtica, el 80% de les persones refugiades per motius relatius als fenòmens climàtics
són dones.
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2. Alternatives: des de les falses
solucions fins al decreixement i les
sobiranies
És important alertar que en la dimensió de les al-

Davant aquest context global, hostil per al conjunt

ternatives també hi ha propostes que emmarquem

de les vides i els ecosistemes, les respostes són múlti-

en la dimensió de les “falses solucions”, com són

ples i es van produint des que el mateix sistema pro-

les iniciatives al voltant de la idea de construcció

dueix i reprodueix aquests diferents tipus d’explota-

d’un “capitalisme verd” o de greenwashing. Te-

cions i emergències. Aquestes respostes abasten des

nint en compte que el sistema tendeix a l’acumu-

d’alternatives a problemes concrets en la dimensió

lació de capital sense tenir en compte la seva (re)

social, de cures o climàtica, fins a un canvi de model

distribució, i que es regeix per la falsa premissa

d’arrel.

de creixement il·limitat -tot i que el planeta i els
recursos són finits-, la idea de “capitalisme verd”
és un oxímoron. El greenwashing implica mesures
de caràcter ambiental que institucions o empreses
apliquen per millorar la seva imatge, però que són
parcials, insuficients o, fins i tot, contraproduents
en la defensa ambiental o ecologista.

Algunes de les iniciatives venen de les pràctiques dels
feminismes, ecologismes, economia social i solidària
o des de la dimensió dels béns comuns i la defensa
dels serveis públics. En l’encreuament d’aquestes mirades trobem les propostes ecofeministes.
Una proposta explicativa que posa en comú els nou
límits del planeta als quals s’ha fet referència amb el
que serien necessitats i drets socials bàsics és la que

Un exemple de “falsa solució” és aprovar la pro-

proposa la investigadora Kate Raworth al “Quadre

ducció d’energies renovables, com són les hidro-

Espai Segur i Just per a la societat” plasmat en la

elèctriques, els molins de vent i els parcs solars -i

imatge següent:

que implicarien en principi una proposta més neta-,
però construïdes en zones on les seves comunitats
no aprofitaran aquesta energia, o fins i tot s’hauran de desplaçar per a la seva localització. També
es poden donar contradiccions com que aquestes
construccions s’hagin realitzat, per exemple, amb
energies fòssils o que s’ubiquin en reserves naturals
o camps de conreus que poden permetre la sobirania alimentària.
Aquesta realitat es dona des del territori català fins
a comunitats rurals de països del Sud on, a més,
poden acabar abocant-hi els residus derivats de
tot el procés. És important tenir consciència que la
utilització de recursos sempre té impactes en algun
lloc del planeta -encara que s’importin o s’exportin
tant la producció com els residus-, moltes vegades
amb relacions desiguals Nord global-Sud global, i

Font: Barcelona Més sostenible https://www.barce-

també hi ha una lògica extractiva i de dependència

lona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/

de l’àmbit urbà respecte a l’àmbit rural. Així, molts

bulleti/638/barcelona-se-suma-a-la-xarxa-de-ciutats-

d’aquests recursos provenen d’energies materials/

de-leconomia-del-donut-per, extret de les teories de

minerals extretes de reserves naturals del Sud global.

Raworth, K., 2013.
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la vegada que pateixen una greu vulneració de drets

passar els nou límits biofísics (sostre ecològic), tot as-

perquè no tenen en molts casos totes les necessitats

segurant les necessitats humanes a cobrir (sòl social)

bàsiques cobertes, com una correcta alimentació,

per assegurar la sostenibilitat de la vida al planeta,

un habitatge digne i/o accés a energia per a consum

tant quant a cura dels ecosistemes com a la garantia

domèstic, entre més. Per tant, les alternatives de

de drets bàsics de les persones. En la dimensió soci-

decreixement impliquen una millor distribució dels

al, es refereix a l’alimentació, salut, educació, renda

recursos necessaris per a la vida en equilibri amb el

i treball, pau i justícia, participació política, equitat

medi natural.

social, igualtat de gènere, habitatge, xarxes, energia
i aigua (Raworth, 2013).
Moltes de les mirades crítiques coincideixen a remarcar la necessitat de fer transicions ecosocials cap a

Què és el decreixement?
El decreixement, com els ecofeminismes, és una mirada que ens ajuda a entendre la complexitat del
nostre entorn ecosocial i el model econòmic actual
per posar en valor les alternatives existents i imaginar nous models.
És una proposta social i política que en la seva base
advoca per disminuir, de manera controlada i progressiva, la producció que propugna l’actual model
econòmic. És també una visió que assenyala la impossibilitat de reconciliar un model basat en el creixement econòmic amb la sostenibilitat i qualitat de
la vida, buscant trobar un millor equilibri entre l’activitat humana i la natura.

nous models que posin les persones i els ecosistemes
al centre, en lloc del capital, i on les propostes ecofeministes i de decreixement encaixarien. Aquestes
iniciatives, algunes de les quals es van visibilitzar durant la pandèmia de la covid-19, provenen principalment de la societat civil organitzada.
Les propostes de transformació del model social i
econòmic vigent cap a un que tingui en compte el
benestar social, així com els recursos i els límits del
planeta, estan integrades per iniciatives públiques i
propostes comunitàries i autogestionades. Aquestes
comprenen des d’una més gran inversió i planificació pública en béns i serveis socialment necessaris,
passant per la regulació de la normativa i taxes impositives de les empreses -sobretot les transnacio-

Les responsabilitats de l’extractivisme en els territoris

nals- amb relació a la dimensió social i els impactes

i el nivell de consum de recursos (alimentaris, ener-

en el medi, fins a transicions en el món del treball3.

gètics, etc.) segons les realitats socials és molt desigual. D’una banda, les direccions de grans empreses
transnacionals -en moltes ocasions establertes en
països occidentals- concentren capital i es beneficien
econòmicament de l’espoliació de recursos naturals.
Una part molt important del seu consum es realitza per part de les poblacions del Nord global, però
també de manera desigual segons col·lectius socials
en situació més o menys afavorida. De l’altra, són les
poblacions dels països de l’anomenat Sud global les
més perjudicades pels impactes de l’extractivisme, a

3

Creació d’ocupació en els sectors que impliquen tasques
socialment necessàries per rellevar les activitats contaminants
i no prioritàries per al benestar de les persones.
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3. Comuns, sobiranies
ecofeministes i la perspectiva de
drets per construir les transicions
ecosocials
Per bastir les transicions ecosocials i construir nous

De manera aterrada, i integrant la mirada ecofemi-

models que impliquin la sostenibilitat de la vida,

nista a cada camp, inclouríem:

és indispensable integrar la perspectiva dels béns
comuns, les sobiranies i l’accés a drets com a horitzons de models que tinguin en compte, per una
banda, els límits biofísics i, per l’altra, la cobertura
de necessitats humanes amb equitat i de manera
democràtica.

• Sobirania alimentària: aquest concepte implica
el dret dels pobles, les comunitats i els països a
definir les seves polítiques agrícoles, pastorals,
laborals, de pesca, alimentàries i agràries que
siguin ecològicament, socialment, econòmicament i culturalment apropiades a les seves cir-

Quan fem referència als comuns i les sobiranies

cumstàncies úniques (declaració política del Fò-

parlem d’aigua, energia, aire net, sòls fèrtils, bos-

rum d’ONG/OSC per a la Sobirania Alimentària,

cos, aliments, processos que regeneren els (eco)

2002). La sobirania alimentària amb perspectiva

sistemes vius, però des d’una perspectiva ecofemi-

ecofeminista integraria des de la presa de deci-

nista també d’habitatge, salut, educació i cures. Els

sió en matèria de tota la cadena de producció i

comuns són tots aquells recursos col·lectius vitals

distribució fins a la seguretat del seu accés a una

per desenvolupar les nostres vides quotidianes i sa-

bona alimentació de les dones dones i altres col·

tisfer les nostres necessitats com a part d’una co-

lectius socials als marges o discriminats, com les

munitat, des d’una òptica d’equitat, sostenibilitat,

persones migrades, racialitzades, amb diversitat

4

inalienabilitat i democràcia , i desterrant l’acumulació, la propietat privada i la precarietat (Bayas, B.
i Bregolat, J., 2021).

funcional i LGTBIQ+.

• Sobirania energètica: fa referència al dret dels
individus conscients, les comunitats i els pobles

Els comuns i les sobiranies ecofeministes, també

a prendre les seves pròpies decisions respecte a

des de la dimensió de drets, inclourien, doncs,

la generació, distribució i consum d'energia, de

aquells camps necessaris per a la reproducció de

manera que aquestes siguin apropiades a les cir-

la vida, àmbits que en el cas de l’economia clàssica

cumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i

s’han classificat en l’esfera productiva i reproducti-

culturals, i sempre que no afectin negativament

va alhora, tot i estar interrelacionades i ser neces-

tercers (Xse, 2018). Les dones i altres identitats

sàries des d’aquesta doble dimensió. Els principals

dissidents hem estat històricament excloses de

camps que integren les dues esferes són: energia,

l’accés necessari als recursos energètics i a la

aigua, alimentació, urbanisme i territori, cures, sa-

presa de decisions sobre aquests, així com els

lut, educació i cultura.

territoris i ecosistemes s’han vist alterats per les
lògiques extractivistes. La sobirania energètica
ecofeminista implicaria l’accés i la decisió sobre
aquests recursos en equilibri amb el medi.

4

L’equitat entesa com la redistribució dels recursos i l’accés
universal; la sostenibilitat, com el reconeixement dels límits
biofísics del planeta, i garantia dels processos de reproducció
social de les generacions futures; la inalienabilitat, com
l’extracció dels recursos dels cicles d’acumulació financera i
valorar-los pel seu valor d’ús; i finalment, la democràcia, la
participació radical de les habitants en la presa de decisions.
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• Dret a la salut: les dones i altres identitats dis-

l’aigua com a bé comú, essencial per a la vida i

sidents pateixen la construcció d’un sistema

un recurs necessari per ser gestionat democràti-

sanitari i d’un model de salut des d’una mirada

cament i públicament. Amb, per i des del conjunt

masculina. Els tractaments i l’educació en salut

dels veïns i veïnes dels municipis (AMAP, 2021).

hegemònics estan pensats des de la perspectiva

D’igual manera que amb l’energia, les dones i

del subjecte masculí, i les necessitats en salut de

altres col·lectius socials als marges o discrimi-

les dones i altres identitats dissidents i poc reco-

nats, com les persones migrades, racialitzades,

negudes són sovint considerades menys priorità-

amb diversitat funcional i LGTBIQ+ patim espe-

ries i infravalorades. Una perspectiva de dret a la

cialment l’inaccés al subministrament d’aigua i a

salut feminista i de sobirania corporal comporta

la presa de decisions sobre els recursos hídrics,

la garantia de decidir sobre el propi cos, a tenir

que són gestionats per lògiques principalment

dret a la salut física i psicoemocional, incloent-hi

privatitzadores i de mercat. El dret de l’aigua,

els drets sexuals i reproductius, i l’erradicació de

des d’una perspectiva ecofeminista, col·lectiva i

la violència masclista (Associació Drets Sexuals i

comunitària, implicaria l’accés universal i decisió

Reproductius, 2021).

participada des d’una dimensió publicocomunitària, en equilibri amb els recursos naturals.

• Dret a l’educació i la cultura: el dret a l’educació
només es pot garantir des d’una escola inclusiva,

• Dret al territori rural i urbà: ens referim al dret a

de qualitat, pública, laica i feminista. La produc-

la utilització de l’espai, rural i urbà, i a la satisfac-

ció de coneixement no es pot regir per les lleis

ció de necessitats al mateix espai. Als diferents

del mercat, necessitem una educació per a la

espais que habitem –cases, carrers o places–, el

justícia social, des del pensament crític. La pers-

model respon principalment a les experiències i

pectiva feminista porta cap a un nou ordre social

necessitats d'un subjecte masculí i a l'explotació

sense opressions ni privilegis, sense violències,

econòmica. A partir d'aquesta lògica, l'urbanis-

sense masclisme ni homofòbia, sense racisme ni

me i l'arquitectura han promogut l'exclusió de les

capacitisme, un ordre on l’escola es pensa i s’or-

dones de l'espai urbà, així com d'altres subjecti-

ganitza transversalment, amb caràcter comuni-

vitats no hegemòniques, com ara persones raci-

tari i posant les cures al centre (Associació Rosa

alitzades, grans, criatures o gent amb diversitat

Sensat, 2021).

funcional (Col·lectiu Punt 6, 2019). Un espai urbà
o rural ecofeminista prioritzaria conciliar les tasques de cures amb les productives, així com les
de socialització i participació, en equilibri amb
els recursos naturals i el conjunt d’ecosistemes.

• Dret col·lectiu a les cures: és el dret de totes les
persones, al llarg de la vida, a ser i sentir-se lliures
de cuidar i ser cuidades, en relacions de reciprocitat. Implica dotar-nos de la capacitat de decidir
sobre quan, com i a qui volem cuidar; de quan,
com i per qui volem ser cuidades, inclòs el dret
de dir que no a les cures (Colectiva XXK, 2020:
20). Les cures han estat històricament poc valorades i realitzades majoritàriament per les dones
i altres identitats dissidents. El dret col·lectiu a
les cures passaria per visibilitzar-les, valorar-les i
redistribuir-les.
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4. Xarxes internacionals i locals
d’incidència i denúncia per a una
justícia climàtica i de gènere
Durant els últims anys, dos moviments socials han

Al territori català les mobilitzacions per les sobira-

destacat pel seu poder de mobilització i convoca-

nies enfront dels conflictes ambientals i l’extracti-

tòria, però també per la seva diversitat i riquesa

visme; la defensa dels serveis públics i bàsics; i les

en la dimensió de les propostes i alternatives: el

lluites contra les violències masclistes i patriarcals,

feminista i en favor del clima.

també estan en un moment de creixement, ja si-

Per una banda, el moviment feminista està en auge
des de fa algun temps, amb fites i moments clau
de demostració de força, com les vagues feministes que des del 8 de març de 2018 van fer un salt
endavant i van passar a ser multitudinàries i amb
repercussió a escala mundial. Per l’altra, i també
durant els últims anys, els moviments a favor del
clima han crescut exponencialment. Neixen nous i
crítics moviments des de la societat civil a Europa
com Extinction Rebellion, By 2020 We Riseup o els
moviments juvenils que s’estan difonent per diferents països com són Fridays For Future.
Així, la lluita contra les violències patriarcals i la inajornable transició socioecològica apareixen com
dos grans reptes que cal afrontar col·lectivament
per posar la vida al centre i garantir les condicions
per gaudir de vides que mereixin ser viscudes. Precisament, l'ecofeminisme recull aquest doble repte
i constitueix un corrent de pensament i d'acció imprescindible en el present i en el futur.

gui a través de moviments més amplis o d’espais
no mixtos. En aquests encreuaments trobem les
propostes ecofeministes. Propostes que es realitzen i s’enforteixen amb el treball en xarxa, amb
referents d’iniciatives de l’àmbit rural, però també urbà; d’experiències de moviments i defensores
dels cossos-territori en contextos del Sud global
-com són la Marxa Mundial de les Dones o Via
Campesina-, i des de la dimensió de la solidaritat
internacional.
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A Catalunya també existeixen diversitat de propostes
amb perspectives ecofeministes en àmbits com són
el de les cures, l’energia, l’accés a aigua, la sobira-

• Les activistes pel dret a l’habitatge o l’accés a
subministraments bàsics (aigua, energia), com
són la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, el
Sindicat de Llogateres, la Xarxa per la Sobirania
Energètica, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i Aigua és Vida.

nia alimentària, l’urbanisme, l’àmbit sanitari i socio-

• Les lluites dels moviments, sindicats i coopera-

sanitari i l’educació, entre altres. Darrere de moltes

tives de les treballadores de la llar, com són el

d’aquestes alternatives tenim dones en primera línia

Sindicat SAD de Cuidadores Municipals, Sindi-

de lluita i de construcció, perquè com que tenen de-

llar/Sindihogar i Mujeres Pa’lante; així com de la

legades socialment les tasques reproductives i de cu-

sanitat i l’educació.

res, dins i fora de les llars, hi ha molta consciència de
la importància dels serveis públics i els béns comuns.
Alguns exemples són:

• Les lluites en defensa del territori i contra la construcció de megainfraestructures i altres projectes
extractivistes, com són la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, SOS Costa Brava, i SOS Baix Llobregat i
l'Hospitalet, per posar-ne alguns exemples.

• Les ramaderes i defensores de la sobirania alimentària, com són Ramaderes de Catalunya i cooperatives per a la transició agroecològica.

Iniciatives que aposten per les remunicipalitzacions, les cooperatives de treball sense ànim de lucre, per models de cogovernança i col·laboracions
publicocomunitàries. Serveis relocalitzats, que
siguin accessibles i proveïts des de la proximitat.
En definitiva, models més sostenibles, resilients,
democràtics, sobirans i que tinguin en compte
l’impacte en els territoris, urbans i rurals, al nostre
context i al Sud global.
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5. Glossari o conceptes clau: petjada
ecològica, antropocè i capitalocè,
justícia climàtica i justícia ambiental, i
justícia de gènere
A part dels conceptes descrits, veiem útil definir

Estem parlant, doncs, d’un període en el qual es

alguns conceptes complementaris que poden ex-

produirien uns efectes massius sobre els ecosis-

posar-se en els debats a les aules:

temes del planeta sense precedents i que deixari-

• Petjada ecològica: la gran majoria de les activitats que es realitzen cada dia impliquen el consum de recursos naturals (energia, aigua, fusta,
etc.), la generació de residus i l'ocupació d'un

en registre al sòl. Això inclou l’extinció d’animals,
amb la corresponent pèrdua de biodiversitat, un
fet que ja s’està produint a una velocitat alarmant (Limnos, 2021).

espai per poder portar a terme aquestes accions.

Autors com Jason W. Moore i Donna Haraway

La nostra llar requereix un consum d'energia per

són crítics amb el concepte antropocè i propo-

tal que els electrodomèstics i els aparells elèctrics

sen anomenar-lo capitalocè, una manera de fer

funcionin. El consum de productes relacionats

èmfasi en la indubtable responsabilitat del siste-

amb l'alimentació, la neteja, l'oci, el transport,

ma capitalista en aquest canvi d’era.

etc. implica el consum de recursos i la generació
de tot un seguit de residus.

• Justícia climàtica i justícia ambiental: els dos
conceptes estan relacionats amb el dret de tots

Totes aquestes activitats "ocupen" un espai físic

els éssers humans a un medi ambient sa i a re-

en el nostre planeta. Aquest espai físic és el que

cursos naturals saludables com la terra, l'aigua,

anomenem petjada ecològica o, dit d’una altra

aliments, habitatge i aire, que són necessaris per

manera, la superfície biològicament productiva

a la seva supervivència. La justícia climàtica es

(boscos, prats, cultius i mars) necessària per pro-

refereix específicament al fet que tots els éssers

duir els recursos que consumim i per absorbir els

d'aquest planeta compartim un recurs essencial

residus que generem (XTEC, 2021).

per a la vida que és el clima, indispensable condi-

• Antropocè i capitalocè: serien el nou període geològic, que substituiria l’actual fins ara, denominat holocè, i que estaria definit per l’impacte de
les activitats humanes sobre els ecosistemes i el
planeta. El terme es va popularitzar l’any 2000
de la mà d’un premi Nobel de química, Paul Crutzen. L’inici del període encara s’ha de concretar,
però es mouria entre la Revolució Industrial del
segle XVII i la primera bomba atòmica del 1945
a Nou Mèxic. Alguns autors s’atreveixen a fer-lo
recular fins a l’inici de l’agricultura.

ció per a la supervivència. Això també està relacionat amb els drets polítics, en el sentit que tots
els pobles i col·lectius tenen dret a determinar el
seu propi futur, a tenir accés a una informació
de qualitat, la participació i d'expressar la seva
resistència als projectes, programes, polítiques i
processos que violen el seu dret a la vida i els
seus drets col·lectius i ambientals. A més, la naturalesa, animals i plantes també tenen drets
que s’han de respectar (TNI, 2021).
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desigualtats entre les dones i d’altres identitats
dissidents, i els homes que es produeixen a la
família, la comunitat, el mercat i l'estat. Això requereix que les institucions -des d'on s'administra la justícia fins a les encarregades de dissenyar
les polítiques econòmiques- retin comptes de
l'atenció que dediquen a la injustícia i la discriminació que manté moltes dones i altres identitats
dissidents en la pobresa i l'exclusió. Quatre àrees
que són primordials per a la justícia de gènere
són (UNWOMEN, 2010):

• Expandir els serveis públics sensibles a les dones i als col·lectius més vulnerats, atenent els
drets de les dones, de les altres identitats dissidents i de les nenes a l'educació, la salut i els
aliments.

• Garantir terres i llocs de treball per a les dones
i altres identitats dissidents, per assegurar-los
el dret a un mitjà de vida decent derivat de
l'accés als béns econòmics. • Incrementar la
veu de dones i altres identitats dissidents en
la presa de decisions: participació plena de les
dones i altres identitats dissidents en la societat, començant per l’autonomia en el si de la
família fins a la seva inserció en tots els processos polítics comunitaris, nacionals i internacionals.

• I eliminar la violència contra les dones, altres
identitats dissidents i les nenes, que és un flagell que massa dones, altres identitats dissidents i nenes pateixen diàriament i en limita
les oportunitats, n’obstaculitza la mobilitat i
els nega drets.
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6. Recomanacions pedagògiques
per fomentar les sobiranies als
centres educatius
Creiem que el treball amb l’alumnat ha de poder

• Tenir com a guia de base alguns dels valors als

construir consciències crítiques amb el model eco-

quals fem referència quan parlem de transitar

nòmic actual, per poder enfortir el seu compromís

cap a models ecofeministes (Bayas, B. i Bregolat,

respecte a les problemàtiques socials, de gènere i

J., 2021), com són:

climàtiques.

• Economia feminista i economia ecològica. Per

En síntesi, les recomanacions pedagògiques con-

una banda, l’economia feminista visibilitza,

cretes per als centres educatius serien les següents:

dona importància i proposa la redistribució

• Transmetre informacions científiques de manera
entenedora i pedagògica, així com amb exemples demostratius i aclaridors de les idees transmeses.

• Treballar a les aules de manera pràctica i amb

de les cures a la societat per al seu sosteniment i benestar. Per altra banda, l’economia
ecològica suma la consciència de límits materials, físics i energètics del planeta, així com la
importància de preservar, cuidar i protegir els
actius ambientals dels territoris i ecosistemes

propostes tangibles, a través de prendre consci-

que ens envolten per una més gran resiliència

ència de la necessitat i distribució de les tasques

i sostenibilitat ambiental.

realitzades per l’alumnat i el professorat, o de
compartir experiències quotidianes.

• Atendre les emocions davant tot el possible ven-

• Sostenibilitat de la vida. És un concepte que
posa l’accent en els processos i relacions que
es produeixen de forma cíclica i constant per

tall que es pugui sentir o expressar vers les vulne-

garantir la satisfacció de les necessitats de les

racions de drets al medi i les persones, com és la

persones i el seu desenvolupament en condi-

frustració, la por o la tristesa. L’acompanyament

cions dignes. Fa present que el procés és tan

emocional també és indispensable per superar

important com els resultats, el canvi i el con-

les resistències dels esforços del treball que im-

flicte, qüestionant els sistemes de poder que

pliquen els projectes transformadors i potser de

operen sobre les nostres realitats materials,

renúncia a alguns elements també (per exemple,

encarnades i territorialitzades de forma desi-

el consum desbocat i no conscient), així com

gual i combinada. Per tant, ens parla de neces-

connectar-ho amb altres emocions positives que

sitats materials i immaterials, de béns comuns

produeix formar part del canvi global.

i naturals i de serveis, de cures, afectes i cossos

• Generar i facilitar espais de relació personal i
grupal sustentats en els afectes, les empaties i
les emocions, que visibilitzin les minories i els referents alternatius, posant en valor la diversitat

(Pérez Orozco, 2006), des dels valors de dignitat, solidaritat i corresponsabilitat.

• Ecodependència. Les nostres vides habiten i es
desenvolupen inscrites dins d’un medi natural,

de sabers, la vinculació amb el medi natural i les

que té límits físics i s’autoorganitza en cicles

múltiples formes d’entendre el món.

naturals i cadenes tròfiques permanents per

• Fomentar la participació en iniciatives que pro-

mantenir-se i perdurar en el temps (Herrero,

moguin la transformació cap a societats que res-

Pascual i González, 2018). Necessitem l’aigua,

pectin el dret al medi ambient sa i les relacions

el sol i el vent, sòls fèrtils i les seves plantes,

no discriminatòries.

fruits i llavors; necessitem l’entremat complex,
divers i dinàmic de la biosfera per poder

Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l'escola i al món

Aquests valors, i les seves propostes pràctiques,

les nostres necessitats materials bàsiques. Per

es poden aplicar a diversos nivells: als continguts

tant, ens trobem subjectes a la naturalesa, als

de les matèries, a la docència a través d’activitats

seus cicles i els seus límits materials, i corpo-

i projectes, en aspectes organitzatius del centre

ralitzem cada un dels impactes de la seva des-

educatiu (proveïdores, tipus de materials, optimit-

trucció, contaminació i extralimitació5.

zació dels recursos per reduir el consum, etc.), i en

tats arrelades capaces d’adaptar-se a canvis i
noves circumstàncies. Voler pensar les ciutats
com a espais resilients, no de manera reactiva sinó amb propostes alternatives i transformadores respecte a l’actual model, que ens
porta a analitzar el seu metabolisme divers i
heterogeni, les relacions que s’inscriuen en els
diferents barris, les necessitats de les veïnes i
buscar així respostes concretes a les diferents
realitats, buscant el benestar i salut comunitària. La resiliència implica fer de la fragilitat, la
vulnerabilitat, les dependències i les limitacions sistèmiques una fortalesa, implica deixar
de donar l’esquena a la nostra pròpia supervivència.

Actualment, les nostres vides no se sostenen globalment
sobre els cicles regeneratius i de reproductius de la natura,
sinó precaritzant i destruint els béns clau que permeten els
processos de regeneració. Vivim sobrepassant anualment
la biocapacitat de la Terra, desregulant cicles i pertorbant
llindars que produeixen canvis a gran escala i a gran velocitat.

la relació entre persones (fer escolta activa de totes
les veus, vetllar per l’assoliment de les necessitats
diverses, dedicar espai d’atenció a la vulnerabilitat i donar importància i redistribuir les tasques de
cures).
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Globalització, disponible a: https://odg.cat/

• Portal web del Transnational Institute,
disponible a: https://www.tni.org/es

• Portal web de la XTEC - Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya, disponible a:
http://xtec.gencat.cat/ca/inici

• UNIFEM (2020). Justicia de Género: Clave para
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Disponible a:
https://www.unwomen.org/es/digital-library/

Por una transformación de los espacios de vida.

publications/2010/1/gender-justice-key-to-

Barcelona: Virus Editorial.

achieving-the-millennium-development-goals

“

La guia per a qui i per què? És un material de suport a educadores
(mestres, professorat, monitores de lleure, educadores socials i
d’altres) d’infants i jovent de deu a disset anys, per tal d’incloure
continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global
en la seva programació.
Es tracta d’una segona fase on es viu un procés de revisió personal,
del grup-classe i de l’entorn per comprendre les causes estructurals
de les vulneracions al medi natural i a les persones des d’una visió
de justícia global. Es coneixeran estratègies com el decreixement i
les sobiranies.

ALTRES TÍTOLS PUBLICATS
El Viatge del Konan
El Diari de la Naaku
Unitat Mòbil
Guia pedagògica:
Mira l’Àfrica!
Actuem per transformar les injustícies socials
#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu
per una ciutadania global.
PRIMERA FASE i SEGONA FASE
Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món
intercultural i amb equitat de gènere.
PRIMERA FASE i SEGONA FASE
Com vivim? Convivint: per una escola i un món
sostenible i de pau.
PRIMERA FASE i SEGONA FASE
Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a
l’escola i al món
PRIMERA FASE

Amb el suport de:
Carrer Llobregat 145, baixos
08904 L’Hospitalet de Llobregat
educatiu@fundacioakwaba.cat
www.fundacioakwaba.cat
https://femecoakwaba.wordpress.com/
(+34) 934 407 696
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