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Què és el recull d’experiències?
Aquest llibret pretén donar a conèixer, 
sobretot a les persones que es dediquen 
a l’educació i la cooperació, quin ha estat 
l’abast d’implementació de la segona 
fase del projecte Fem Eco: connectem el 
gènere i el medi ambient a l’escola i al 
món. Així, trobem una sistematització de 
les experiències viscudes en el marc del 
projecte durant el curs 2021-2022.

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.

INTRODUCCIÓ

Des del 1992, la Fundació Akwaba promou 
la participació i la corresponsabilitat 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, la 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 que té 
com a objectiu formar una ciutadania activa 
i crítica amb les actituds discriminatòries 
vers les persones i les vulneracions al 
medi. 

La Fundació Akwaba i la campanya 
d’Educació per la Justícia Global 

PRESENTACIÓ

S’ha implementat la segona fase a 19 grups 
classe de 6 centres educatius de Catalunya 
el curs 2021-2022, arribant a 292 alumnes. 
Aquesta segona fase es centra en l’entorn 
del centre educatiu integrant una mirada de 
justícia global.

Partim de...

L’experiència en campanyes anteriors des 
de l’any 2005 que han tractat 5 dels eixos 
temàtics de l’educació per a la Justícia 
Global: perspectiva feminista, pau i 
noviolència, relacions de poder, drets humans 
i governança, justícia econòmica i social i 
interculturalitat crítica. Per primera vegada, 
Akwaba ha incorporat a les campanyes 
amb Fem Eco el sisè eix temàtic que és 
justícia ambiental, tot vinculant-ho amb la 
perspectiva feminista per tal de reforçar 
l’ecofeminisme.

Trobada de l’equip tècnic de l’Àrea d’Educació per la Justícia 
Global i avaluadora per encarar la segona fase del Fem Eco.
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Eixos temàtics d’educació per a la Justícia Global per treballar l’ecofeminisme, centrant-nos en la perspectiva feminista i  
la justícia ambiental. Esquema adaptat de https://www.lafede.cat/ca/educacio-per-a-la-justicia-global/

ECOFEMINISME

PERSPECTIVA 
FEMINISTA JUSTÍCIA 

ECONÒMICA I 
SOCIAL

PAU I 
NOVIOLÈNCIA

INTERCULTURA-
LITAT CRÍTICA

RELACIONS DE 
PODER, DRETS 

HUMANS I  
GOVERNANÇA

JUSTÍCIA  
AMBIENTAL

Neix de la voluntat de fomentar les cures 
entre les persones i el medi ambient i generar 
propostes de transformació, considerant que 
aquests elements contribuiran a assolir el 
dret a la no discriminació i el dret al medi 
ambient sa a les comunitats educatives amb 
qui es treballa. La línia pedagògica de la 
campanya es proposa des d’una perspectiva 
local i global i amb un enfocament de gènere 
i basat en drets humans (EGBDH). 

• Primera fase – Formació, investigació i 
sensibilització a la comunitat educativa

 Fem Eco al centre educatiu?

• Segona fase – Mobilització social i 
incidència social i política

 Fem Eco al barri?

Per aquesta fase hem elaborat un marc 
conceptual amb la col·laboració de 
l’Observatori del Deute i la Globalització 
(ODG)  i es treballa la visió dels 
ecofeminismes per comprendre i donar 
resposta als reptes actuals i es descriuen 
alternatives des de la perspectiva de drets 
per construir les transicions ecosocials.

Podeu trobar el marc conceptual a: 
https://femecoakwaba.wordpress.com/
materials-educatius/

Fem Eco a l’escola i al món
LA CAMPANYA EDUCATIVA

Creació de collages que mostren les vulneracions 
al medi i de les persones en diferents entorns, 

escola Cèsar August 6è B
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Conceptes clau

Condició característica dels éssers 
humans per la qual necessiten la 
naturalesa i estan subjectes a les seves 
limitacions i condicions.

ECODEPENDÈNCIA

Reconeixement, des de tots els 
trets identitaris, de la multiplicitat 
d’opressions per a l’anàlisi de les 
desigualtats en cada context.

INTERSECCIONALITAT

Accions que consisteixen a vetllar pel bé 
o pel bon estat d’algú o d’alguna cosa.

CURES 

Model social que té en compte, per una 
banda, els límits biofísics i, per l’altra, la 
cobertura de necessitats humanes amb 
equitat i de manera democràtica.

SOBIRANIES

Condició per la qual s’estableix una 
condició recíproca de dependència.

INTERDEPENDÈNCIA

Proposta social i política que advoca per 
disminuir la producció que propugna 
l’actual model econòmic.

DECREIXEMENT

Condició d’un ésser susceptible de ser 
afectat, danyat o perjudicat, física o 
moralment.

VULNERABILITAT
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Fil d’aprenentatges
MÒDULS FORMATIUS I ESPAIS DE REFLEXIÓ

MÒDUL 7

Estat del món i 
alternatives, des de 
les falses solucions 
al decreixement

IDEA FORÇA

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.

ACTIVITATS PRINCIPALS

Quiz dades, collage dels 
entorns i carta al futur

MÒDUL 9

Estratègies de 
decreixement, cures 
i sobirania II

IDEA FORÇA

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.

ACTIVITATS PRINCIPALS

Joc de les sobiranies, 
descobrim algunes sobiranies 
i lluites d’arreu

ESPAI REFLEXIÓ III

Recerca i constatació 
de les preocupacions 
del grup

IDEA FORÇA

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

ACTIVITATS PRINCIPALS

Cartografia corporal: 
Mapeig del cos com a 
territori, comparem límits i 
visualització de vídeos

MÒDUL 10

Visites a iniciatives 
ecofeministes de 
l’entorn

IDEA FORÇA

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

ACTIVITATS PRINCIPALS

Visita a experiències que 
promouen el decreixement 
i les sobiranies, recull de la 
vivència

MÒDUL 8

Estratègies de 
decreixement, cures 
i sobirania I

IDEA FORÇA

Existeixen teories i 
estratègies que treballen 
l’ecodependència.

ACTIVITATS PRINCIPALS

Horitzó de propostes i cos-
moviment

MÒDUL 11

Fem Eco al barri?

IDEA FORÇA

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

SESSIÓ 1. Investigació i 
identificació de missatge a 
transmetre al barri

SESSIÓ 2. Disseny artivisme

SESSIÓ 3. Artivisme al barri
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FORMACIÓ  
PROFESSORAT

ESPAI DE REFLEXIÓ 
PROFESSORAT

IDEA FORÇA

L’ecofeminisme pot ser una resposta a la 
situació d’emergència social i climàtica. 
Pràctica des de l’educació emocional. 
Territorialitat. 

ACTIVITATS PRINCIPALS

Activació corporal, cartografia corporal: cos-
territori

IDEA FORÇA

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

ACTIVITATS PRINCIPALS

Vídeo decreixement, horitzó propostes, 
baròmetre

ESPAI DE  
REFLEXIÓ MIXT

IDEA FORÇA

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.

ACTIVITATS PRINCIPALS

Roda emocional, eines per mantenir, 
transformar i erradicar, valoració 
campanya

Fil d’aprenentatges
MÒDULS FORMATIUS I ESPAIS DE REFLEXIÓ
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Iniciatives ecofeministes Artivisme

Espais de reflexió Biodansa i dansa-moviment Mapeig corporal Agrupació i col·laboracions 

Cinemes a la fresca Difusió Valoracions

Formacions internes Formació professorat

Accions educatives
Vegeu més informació a: https://femecoakwaba.wordpress.com/

Tot el que envolta les accions educativesAccions educatives destacades
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Aprenentatge Servei al Fem Eco
PROCÉS D’APRENENTATGE SERVEI

1. Identificar alternatives i solucions

2. Conèixer propostes, col·lectius o moviments socials que representin aquestes 
solucions.

3. Dissenyar un missatge en format d’artivisme i que tingui relació amb les alternatives i 
solucions de les propostes que s’han conegut. 

4. Instal·lar a l’espai públic el disseny artivista per sensibilitzar a la ciutadania. 

VISITES A INICIATIVES ECOFEMINISTES DE L’ENTORN - DECREIXEMENT I 
SOBIRANIES

El decreixement, les cures i les sobiranies  són iniciatives que venen de pràctiques dels 
feminismes, ecologismes, economia social i solidària o des de la dimensió dels béns comuns 
i la defensa dels serveis públics. Aquestes respostes abasten des d’alternatives a problemes 
concrets en la dimensió social, de cures o climàtica, fins a un canvi de model d’arrel.

L’escola Especial Mare de Déu de Montserrat coneix a la  
Plataforma d’Habitatges Afectats dels Tres Turons i  

fan una sortida pels Tres Turons. 

NÚRIA ANGUERA
Mestra 4rt ESO 
Escola especial Mare de Déu De Montserrat

LUCÍA CANO
Tallerista Akwaba

“Nosaltres trobem molt bé aquest tipus 
de sortides. Per això justament participem 
amb la Fundació Akwaba i, creiem que era 
molt important conèixer de primera mà les 
reivindicacions que s’estan fent aquí.”

“Ha sigut molt positiu la manera en que 
l’alumnat ha vist els conceptes que estàvem 
treballant a l’aula. Són paraules molt 
abstractes que no havien escoltat abans, i en 
la sortida s’han traduït en quelcom molt real 
i tangible. Crec que ha sigut una experiència 
molt molt positiva.”
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L’institut Montjuïc amb la plataforma ZeroPort  
(Plataforma pel decreixement del port i l’aeroport).

L’escola Cèsar August fa una excursió pel Riu Francolí  
acompanyades de les explicacions d’Ecologistes en Acció. 

L’escola Ernest Lluch, l’institut Eduard Fontserè i l’institut Santa 
Eulàlia fan una sortida a Cal Trabal de la mà de la Plataforma  

No més blocs, La Saboga i KerasButi per conèixer la última  
zona agrícola de l’Hospitalet de Llobregat.

HUGO
Alumne 6è A, B 
Escola Cèsar August (Tarragona)  
Visita Riu Francolí

“Jo no sabia que hi havia peixos morts i 
que hi havia tota aquesta brutícia, quan ho 
he vist m’ha fet pena, però sé que es pot 
millorar si ens esforcem entre tots.”

MARIANA YÁÑEZ
Técnica d’educació Creart

“Volíem que es connectessin les idees i 
tot el resum del projecte, que  ha acabat 
materialitzat en unes frases de l’alumnat, 
que inciten a pensar i reflexionar a la 
gent del barri sobre la natura i necessitat 
de protegir i de cuidar els espais verds, 
els aqüífers.”
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EMMA
Activista de No Més Blocs

CRISTIAN I AYA
Alumnes Eduard Fontserè 4tC ESO 
Visita Cal Trabal

SARA
Alumna 6è de primària de  
l’Escola Ernest Lluch 
Visita Cal Trabal

CRISTINA ESCRIVÀ
Professora de Biologia  
Sostenibilitat/Fem Eco 4t ESO 
Institut Santa Eulàlia

“La visita a Cal Trabal és una petita llavor 
que ha calat en l’alumnat, i en algun 
moment els farà el clic, i diran: “ostres, això 
del que em van parlar, és això que ara estic 
veient”. I això sumarà a les lluites futures 
que han de venir, perquè el model econòmic 
que ens estan imposant és molt fort i cal 
revertir-lo.“

“Ens ha semblat ‘guai’ el que ens han 
explicat, perquè així podem conèixer una 
mica més com està el barri. Ens ha sorprès 
saber que volen construir edificis per acabar 
amb tota la fauna i flora que queda a 
l’Hospitalet.”

“Em sembla molt bé que amb tot l’esforç 
que han fet moltes persones hagin parat la 
construcció per a que no es facin els edificis. 
Perquè sinó, no hi hauria més zones verdes a 
l’Hospitalet i ens quedaríem sense res.”

“M’ha encantat la sortida, m’ha encantat 
treure les aules a la natura, m’ha 
encantat connectar a dos grups que mai 
comparteixen espais i sobretot conèixer les 
iniciatives del barri.”

MOSTRA DELS SERVEIS A 
L’ENTORN PER LA SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITÀRIA I INCIDÈNCIA 
POLÍTICA A TRAVÉS DE L’ARTIVISME

Akwaba i Creart han acompanyat l’alumnat 
en la creació i execució d’artivisme amb vinils 
al carrer, vegeu:

Escola Ernest Lluch. Parc de la Marquesa

LAIA
Alumna 6è de primària
Escola Ernest Lluch

“M’ha agradat perquè pots expressar tot el 
que sents a l’espai públic on la gent passa, 
i veure el missatge i ser més conscient del 
què veu.”
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Escola Ernest Lluch. Parc de la Marquesa

Insitut Fontserè. Pont de Matacavalls 

Insitut Fontserè. Pont de Matacavalls 

ELENA MARTINEZ
Professora català 4t ESO 
Institut Eduard Fontserè

“El fet de fer una acció artística en una zona 
del seu barri on poden passar-hi sovint, és 
quelcom que les arrela i les reforça amb 
el seu aprenentatge i amb la satisfacció 
personal d’haver fer un treball que es 
conclou amb una cosa visible.”
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Escola Cèsar August. Entrada de l’escola

SALVADOR GRANÉ
Cap d’estudis i Professor d’Educació  
en valors socials i cívics 
Escola Cèsar August

“A l’escola valorem molt positivament tot 
el que sigui obrir els murs del centre a 
altres entitats i projectes, que permetin a 
l’alumnat descobrir el seu entorn i implicar-
se en la realitat que els envolta. Volem 
que el que treballem a l’escola surti i se 
n’impregni tota la comunitat.”

PAULA VILLANUEVA
Tallerista Akwaba

“Hem fet la instal·lació artivista i ha estat el 
punt culminant de la campanya, duent els 
coneixements apresos durant la campanya al 
barri i a la comunitat fora de l’escola.”

Escola especial Mare de Déu de Montserrat. Mas Guinardó
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Escola especial Mare de Déu de Montserrat. Mas Guinardó

Institut Montjuïc. Entrada de l’escola

ARTUR
Alumne 4t ESO
Institut Montjuïc

“Aquesta acció és molt bonica i ecològica. 
Crec que pot fomentar que cuidem el medi 
ambient i a que no tirem menjar.”

AARON
Alumne 4t ESO
Institut Santa Eulàlia

“Jo crec que és un treball molt important 
i interessant, ja que reivindiquem el que 
pensem, que és que necessitem més zones 
verdes  a l’Hospitalet, ja que tot està ple 
de ciment i volem cuidar el nostre medi 
ambient.”

Institut Montjuïc. Entrada de l’escola
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Escola Cèsar August. Entrada de l’escola

Lectura manifest escola Cèsar August Lectura manifest escola Ernest Lluch

INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA

Hem vetllat per integrar el projecte en el centre educatiu més enllà de les participants directes, 
aconseguint la implicació de tot el claustre de l’escola especial Mare de Déu de Montserrat, 
dels grups de sostenibilitat de l’institut Eduard Fontserè i de l’Institut Santa Eulàlia.

Hem treballat de manera conjunta amb els agents del territori referents d’educació pel 
desenvolupament. Diferents grups d’alumnes han elaborat missatges i manifests que han 
llegit i entregat a Regidores i tècniques municipals.

A escala comunitària destaquem  la participació de l’institut Santa Eulàlia a la trobada 
d’Escoles Sostenibles a l’Hospitalet, on es reuneixen totes les escoles i instituts que estan 
en xarxa per compartir experiències. En aquest espai també es proposen tallers per part de 
l’alumnat. 

En aquest cas, l’alumnat de l’institut Santa Eulàlia van explicar la seva experiència en el 
projecte Fem Eco i van proposar una dinàmica treballada durant la primera fase de la 
campanya (Mòdul  6 - IAP . Sessió 1), que consistia en fer una diagnosi d’un espai per detectar 
els llocs que respecten o vulneren a les persones i el medi ambient.
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ENTREGA DE RECONEIXEMENTS

Hem fet entrega d’una insígnia de la sostenibilitat amb fotos de l’experiència amb cada 
grup-classe, acompanyat d’una planta i una regadora perquè puguin seguir sembrant llavors. 
Representa el reconeixement de l’assoliment de la segona fase, el procés de vetllar per un 
món que respecti el medi ambient sa i la no discriminació de les persones.

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa 

al nostre institut i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa 

al nostre institut i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món
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Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa 

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món

Garantim el dret a la no 
discriminació i al medi ambient sa  

a la nostra escola i al món
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CIUTAT CENTRE VISITES ECOFEMINISTES

L’Hospitalet  
de Llobregat

Escola Ernest Lluch
 

6è

Plataforma No més blocs, La Saboga i KerasButi a Cal Trabal

Enllaç vídeo Escola Ernest Lluch i Institut Eduard Fontserè:

https://youtu.be/-HNCz2m801M

Enllaç vídeo Institut Santa Eulàlia: https://youtu.be/QJKsBnGxPQ4

Institut Eduard Fontserè
 

4t A, B, C i D

Institut Santa Eulàlia 
4t A, B

Tarragona
Escola Cèsar August

 
6è A, B, C i D

Ecologistes en acció al Riu Francolí

Enllaç vídeo: https://youtu.be/rcacvcdPmqQ

Barcelona

Escola Especial
Mare de Déu  

de Montserrat
 

3r i 4t d’ESO

Plataforma d’Habitatges Afectats dels Tres Turons (PHATT)  
als Búnkers del Carmel

Enllaç vídeo: https://youtu.be/UtF7kO4BBzs

Institut Montjuïc
 

4t A i B

ZeroPort, Plataforma pel decreixement del port i l’aeroport a les escales de 
Montjuïc. 

Enllaç noticia: https://femecoakwaba.wordpress.com/2022/05/16/132-sortida-i-
artivisme-amb-linstitut-montjuic/

ARTIVISME – MISSATGES PER TRANSMETRE A LA COMUNITAT- COMPOSICIÓ AMB VINILS

Parc de la Marquesa

“Reciclem un present, cultivem un futur”

Enllaç vídeo: https://youtu.be/eST0dm3bH4E

Pont de Matacavalls

“Decidim entre totxs salvar la mica de verd que queda a l’Hospitalet“ / “Sembrem vides, i collim esperança i  
motivació a Can Trabal” / Enllaç Vídeo: https://youtu.be/pvIHB2cvm2w

Entrada del centre

“El planeta té límits” / “Cultura, educació drets de les persones i el medi ambient” / “Convivència entre persones”

Enllaç vídeo: https://youtu.be/nguzXR5kMHU

Entrada del centre
“Deixem que el riu segueixi un camí sostenible” / “El riu s’està destrossant i s’ha de conscienciar per no llençar brossa al riu”

“Retallar la contaminació, reciclar més, reduir, netejar els rius i fàbriques netes” / “Bona vida al riu”

Enllaç vídeo: https://youtu.be/AYlKRGxXasg

Mas Guinardó

“Decréixer la ciutat, créixer la natura” / “Defensar l’habitatge és conviure amb la natura”

Enllaç Vídeo: https://youtu.be/7JbWyhreUbo

Entrada del centre

“El nostre barri, la nostra responsabilitat” / “On tu hi veus escombraries, d’altres hi veuen menjar”

Enllaç vídeo: https://youtu.be/mkCBxjB9ke0

Quadre de participació
CENTRES EDUCATIUS
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Mecanismes de canvi copsats
ELEMENTS CLAUS PER A LA TRANSFORMACIÓ   

El canvi fonamental que s’ha volgut generar és de facilitar processos d’educació no formal de 
qualitat, sensibilitzar i donar suport a l’alumnat i al professorat en el seu exercici del dret a la 
no discriminació i el dret al medi ambient sa, i fer-ho des d’una perspectiva ecofeminista per a 
una justícia global, a través de la creativitat.

Els mecanismes de canvi copsats, els quals tenen molt a veure amb les claus d’èxit recollides, 
són raons que expliquen el com i el perquè dels processos de transformació. En aquest cas, 
s’organitzen en tres dimensions per apropar la mirada sistèmica a la complexitat del projecte, 
en tant que diverses experiències i realitats.

FINALITATS I RESULTATS

1. L’especialització del marc teòric del Fem 
Eco i la sistematització dels recursos 
pedagògics, permeten connectar de 
manera fonamentada el dret al medi 
ambient sa i el dret a la no discriminació 
en els processos educatius als centres.

2. L’Aprenentatge Servei facilita que 
l’alumnat i el professorat s’enduguin 
experiències significatives com a titulars 
de drets a través de conèixer l’entorn 
i connectar-hi els aprenentatges dels 
mòduls formatius amb perspectiva local i 
global.

3. L’Acció Artivista permet que l’alumnat es 
visqui grupalment com agent de canvi en 
el seu entorn proper, ja que a través de 
la creativitat connecten l’aprenentatge 
crític, la participació lúdica i la incidència 
política entorn al dret al medi ambient sa 
i a la no discriminació.

Escola Cèsar August. Espai de Reflexió Mixt

PROCESSOS I 
ESTRUCTURES

FINALITATS I 
RESULTATS

PERSONES I 
NECESSITATS
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RESPECTE ELS PROCESSOS  
I LES ESTRUCTURES

1. Les metodologies actives i creatives, 
traslladades a diverses dinàmiques 
lúdiques, corporals i reflexives dels 
mòduls formatius, generen un ambient 
de curiositat, qüestionament i exploració 
entorn al dret a la no discriminació i el 
dret al medi ambient sa, i faciliten un 
procés vivencial de descoberta i canvi de 
les subjectivitats de l’alumnat. En aquesta 
línia, l’educació emocional i en valors, 
permet reforçar el vincle entre l’alumnat 
i les educadores, a través de la relació 
afectiva que s’estableix entre elles; la qual 
cosa reforça el vincle entre les participants 
i la campanya FemEco.

2. Els diversos propòsits dels espais 
formatius de la campanya FemEco amb 
alumnat i professorat (Mòduls formatius, 
Espais de reflexió, Espais mixtos, 
Aprenentatge Servei i Accions Artivistes) 
amplien el descobriment de l’alumnat 
com agent de canvi.

3. La organització interna de l’equip de 
coordinació d’Akwaba, en especialitzar 
i coordinar les tasques de cada rol, 
facilita l’atenció a diferents elements de 
la implementació del FemEco i també de 
necessitats pròpies dels contextos on s’ha 
desenvolupat la campanya.

RESPECTE LES PERSONES  
I LES NECESSITATS

1. La qualitat de la relació de les educadores 
amb l’alumnat, facilita un entorn segur 
per acompanyar i adaptar els processos 
formatius a la diversitat de les persones, 
grups i centres participants.

2. La selecció de les persones que formen 
l’equip de coordinació i d’educació 
del projecte Fem Eco,  facilita la 
implementació i millora el procés, perquè 
des de cada rol es posen en joc habilitats i 
sabers de manera coherent amb els valors 
que es vol promoure.

3. Les col·laboracions d’entitats del barri 
i l’entitat especialista en creativitat 
Creart, contribueixen des de la seva àrea 
d’experiència i expertesa, connectant 
aportacions al global del projecte:  

• L’aprenentatge Servei reforça els 
vincles dels centres educatius amb 
el barri compartint reivindicacions i 
propostes de manera vivencial. 

• La col·laboració amb Creart ha aportat 
propostes artístiques adaptades a 
cada context per abordar cada una 
de les Accions Artivistes, vinculant les 
vulneracions de drets identificades 
amb accions artístiques amb impacte 
comunitari tenint en compte cada 
context.

Institut Santa Eulàlia. Espai de Reflexió III
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Valoracions Fem Eco
Criteris: Transformació, Participació, Pertinença, 
Capacitats, Sostenibilitat, Rendició de comptes

TRANSFORMACIÓ
• L’experiència del projecte i l’impacte que 

ha creat en la comunitat educativa és 
positiva en tant que ha estat satisfactòria 
per l’alumnat i professorat participant, 
i ha contribuït a reforçar-ne l’agència 
com a titulars de drets. L’alumnat s’ha 
implicat generalment de manera activa i 
propositiva, amb alguns rols i dinàmiques 
a revisar a les aules i als centres. 
Tanmateix han sigut poques professores 
implicades directament en les accions 
del projecte i poques oportunitats de 
compartir experiències més enllà de les 
formacions amb els claustres. 

• L’alumnat i el professorat han fet una 
valoració del procés de la campanya i 
una autoavaluació dels aprenentatges 
apreciatives, i s’ha posat de relleu la 
necessitat de dedicar més activitats amb 
el conjunt de la comunitat educativa per 

tal de reforçar les transformacions dels 
centres com a comunitats educatives.

• S’ha treballat des d’un EGiBDH de 
manera transversal al projecte a través 
de la relació  de titulars de drets, 
responsabilitats i obligacions. S’ha 
transmès un relat de promoció i protecció 
de drets a l’alumnat, tot i que ha tingut 
més pes el dret al medi ambient sa que el 
dret a la no discriminació entorn a l’acció 
artivista final, i també es podria reforçar 
el vincle de les reivindicacions locals 
amb l’àmbit global, el qual s’ha vist més 
treballat en els mòduls formatius.

PARTICIPACIÓ
• En un dels centres el projecte ha 

transcendit la proposta inicial 
impregnant a altres membres de la 
comunitat educativa de la ciutat, amb 
la seva participació a la Xarxa d’Escoles 

A partir del desenvolupament del projecte, que s’ha centrat en la promoció, protecció i 
defensa del dret al medi ambient sa i a la no discriminació de les persones, fem un recull de 
valoracions generals. Aquestes s’organitzen en 6 criteris amb Enfoc de Gènere i Basat en Drets 
Humans.

Sostenibles de l’Hospitalet.

• La participació ha estat força activa en 
les diferents parts dels procés, i tot i que 
s’hauria pogut acompanyar de manera 
més profunda als centres dedicant-hi 
més temps i recursos, s’ha incentivat 
notablement a través de les metodologies 
vivencials i creatives d’aprenentatge a les 
aules, a les visites, i a les intervencions 
artivistes.

• Metodològicament, es valora molt 
positivament la diversitat d’espais del 
projecte, especialment amb alumnat i 
professorat, i es podria reforçar el fet 
de fer més cicles d’aprenentatge dins i 
fora de l’aula, i de transversalitzar més 
l’artivisme i l’acció servei al llarg del 
procés formatiu.

PERTINENÇA
• Cal tenir en compte les característiques 

específiques i singularitat de cada centre 
a l’hora d’implementar el projecte, per 
tal de reforçar-ne el potencial de canvi, 
acompanyar les necessitats sorgides en 
cada procés amb els centres, i trobar 
estratègies que puguin ser aprofitades i 
transferibles en diversos contextos.

• Cal adaptar la durada de la campanya 
perquè sigui pertinent i adequada a la 
singularitat de cada centre, i es pugui 

coordinar amb els ritmes del curs escolar 
i de l’alumnat.

• Tot i que resulta un procés molt 
interessant introduir perspectives 
especialitzades, crítiques i complexes a 
les aules pel que fa a la justícia local i 
global, cal adaptar pedagògicament els 
continguts i el llenguatge a la realitat 
de l’alumnat i incorporar-los de manera 
vivencial.

CAPACITATS
• És important que les persones que 

dinamitzin les activitats coneguin les 
temàtiques i els objectius d’aprenentatge 
i tinguin la capacitat per adaptar-ho a 
les circumstàncies específiques de cada 
moment i grup.

• També és important tenir coneixement 
dels moviments socials i del teixit 
associatius del barri i la ciutat. 

• Es pot seguir treballant en elaborar 
els processos educatius i avaluatius 
des de les competències bàsiques amb 
EGiBDH, per afavorir l’alineament amb 
l’enfocament pedagògic dels centres i 
també poder reconèixer la formació del 
professorat oficialment.

• El projecte permet  acompanyar al 
professorat per conèixer, apreciar 
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i reforçar les seves capacitats i 
coneixement, i així complementar i 
practicar la transferibilitat de nous 
aprenentatges en el seu rol d’educands. 
Pel que fa les capacitats  de les 
educadores, es valora molt positivament 
la seva tasca d’acompanyament, i 
s’observa la necessitat d’ampliar els 
espais d’intercanvi i valoració amb l’equip 
d’educadores.

SOSTENIBILITAT
• Per aconseguir un major impacte dels 

ODS al centre educatiu, es recomana que 
el projecte s’incorpori a la planificació del 
centre, amb més activitats específiques 
per estendre transversalment les 
temàtiques treballades durant les dues 
fases del projecte. 

• El temps entre una fase del projecte 
i la següent incideix en el procés 
d’aprenentatge, l’assoliment de 
conceptes i competències. Possibilitat de 
fer el projecte compactat.

• Per reforçar la sostenibilitat i 
manteniment d’aprenentatges i canvis 
generats en el procés del projecte, és 
necessari atendre les dinàmiques de grup 
i les relacions de poder a l’aula entre 
alumnat i professorat, i així donar suport 
a les persones i rols més vulnerabilitzades 

en la seva emancipació com a titulars i 
agents de canvi actius en el seu entorn, 
creant aliances i una cultura de suport 
en l’acompliment dels drets humans dins 
i fora de l’aula, a través de crear espais 
de cohesió, reflexió i apropament de 
diversos punts de vista i maneres de fer i 
ser a l’aula.

• L’apropament a diferents centres permet 
un millor coneixement de les seves 
realitats per part de l’equip d’Akwaba 
i les educadores, així com també 
més autoconeixement de claustres i 
direcció en les reunions d’avaluació. És 
positiu que es contribueixi a generar 
coneixements locals des del punt de vista 
de les vulneracions de drets i vincular-se a 
iniciatives locals per a l’acompliment dels 
mateixos.

RENDICIÓ DE COMPTES
• El projecte compta amb diferents 

elements públics, que mitjançant formats 
de comunicació diversos es dirigeixen a 
la rendició de comptes i transparència 
amb titulars de drets, responsabilitats 
i obligacions, com són els llibrets de 
sistematització, els vídeos-resum de les 
sortides i de les accions artivistes, i la 
socialització de l’avaluació interna de 
l’equip i externa de l’avaluadora.

A continuació es presenten les valoracions extretes de la segona fase de la campanya com a 
resultat de les reflexions d’avaluació extretes  del professorat que ha participat a la campanya 
i de l’equip d’educadores i Akwaba.

CLAUS D’ÈXIT
• Incorporació de dinàmiques heterogènies: artístiques, corporals i de moviment i 

d’educació emocional.

• El treball amb grups petits. 

• L’anàlisi situat que vincula la realitat local/global (ciutat, capitalisme, entorn 
social...) afavoreix el reconeixement de la interdependència entre les persones i el 
medi ambient.

• L’adaptació dels continguts teòric-pràctics a la singularitat de cada grup.

• La capacitat de relacionar continguts amb experiències prèvies i elements de la 
quotidianitat de l’alumnat, facilitant la reflexió crítica davant les explotacions de 
les persones i dels recursos naturals.

• Dinàmiques que propicien la participació activa de l’alumnat.

• L’adquisició de coneixements i competències a través de l’expressió artística i la 
“ludificació” de les activitats. 

• El desenvolupament dels mòduls ha afavorit en la millora de les relacions entre 
les persones i el medi ambient per part de l’alumnat.

MÒDULS FORMATIUS

Valoracions mòduls formatius, visites ecofeministes, 
aprenentatge servei, espais de reflexió
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CLAUS D’ÈXIT
• Les sortides permeten lligar la realitat amb els continguts “sortir de l’aula és 

sortir al món real”, ha permès que l’alumnat “comprovés el que havia suposat 
amb el que realment passava”. 

• L’apropament a projectes, reivindicacions i experiències de l’entorn local de 
l’alumnat ha afavorit la comprensió de la realitat local i el vincle amb la realitat 
global. 

• Ha enfortit les relacions entre la comunitat i l’entorn.

VISITES ECOFEMINISTES

NUSOS
• Algunes explicacions de les 

entitats han resultat ser massa 
teòriques i poc vinculades amb 
el coneixement previ treballat en 
les sessions.

PROPOSTES DE MILLORA
• Introduir la sortida als grups 

amb prou antelació perquè 
l’alumnat vinculi els continguts 
de la campanya amb la realitat i 
reivindicacions.

• Que l’alumnat pugui aportar 
quelcom en les visites i vincular-
ho amb l’aprenentatge servei per 
donar suport a les reivindicacions 
ecofeministes.

• Incorporar més veus de les lluites 
veïnals.

NUSOS
• Alguns conceptes teòrics 

i abstractes dificulten la 
comprensió per part de 
l’alumnat; com el de sobiranies. 

PROPOSTES DE MILLORA
• Introduir més dinàmiques que 

treballin les emocions.

• Treballar els mateixos conceptes 
de diferents maneres, per 
facilitar la comprensió i 
l’assoliment de l’aprenentatge.

• Abordar els continguts agafant 
referències del context proper i 
quotidià de l’alumnat.

• Implicar més professorat per 
fer un acompanyament més 
integral a l’alumnat i un treball 
més transversal i vinculat a altres 
assignatures.

• Adaptar els continguts a cada 
etapa i al ritme de cada grup, 
simplificar els conceptes i 
introduir-los progressivament. 
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CLAUS D’ÈXIT
• Permeten integrar i aprofundir els aprenentatges treballats prèviament.

• Posa de relleu la importància d’escoltar i valorar les aportacions de l’alumnat.

• La vinculació que fa el professorat dels continguts treballats amb la realitat més 
quotidiana de l’alumnat. 

• L’escolta i observació activa per part de les dinamitzadores dels espais de reflexió.

• Les dinàmiques proposades han permès a l’alumnat aprofundir en una visió 
crítica i han facilitat el procés de comprensió.

ESPAIS DE REFLEXIÓ

NUSOS
• El temps disponible no sempre 

ha permès aprofundir en els 
debats.

PROPOSTES DE MILLORA
• Que les formacions per les 

educadores incloguin més 
recursos per dinamitzar espais de 
debat i propiciar la participació 
inclusiva de l’alumnat.

• Incentivar més els espais de 
debat en grups petits i després 
compartir les reflexions en grup 
gran.

CLAUS D’ÈXIT
• L’artivisme ha estat una eina d’incidència política i social que ha facilitat 

l’aprenentatge transformador. 

• La capacitat creativa de l’entitat especialista Creart.

APRENENTATGE SERVEI

NUSOS
• El temps disponible no ha 

afavorit prou que l’alumnat faci 
seva l’activitat i la proposta.

PROPOSTES DE MILLORA
• Des de l’inici de la campanya 

presentar el recorregut de la 
proposta que culmina amb una 
creació artística. 

• Introduir l’acció d’artivisme 
abans per incentivar el procés 
creatiu i la consciència de 
l’alumnat com a agent de canvi.

• Fer ús de materials reutilitzables i 
que generin el mínim residu. 

• Que el servei incideixi més en la 
comunitat.
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Recomanacions

FINALITATS I RESULTATS
• Procurar espais perquè el projecte surti 

de l’aula i impliqui a més alumnat i 
professorat. Tenir en consideració la 
coordinació amb activitats de centre, en 
dates significatives, per exemple, o en 
treballs més transversals com el treball 
dels ODS.

• Sistematitzar l’avaluació per 
competències. Fer que la formació sigui 
reconeguda pel Department d’Educació 
per tal d’implicar a més docents.

RESPECTE LES PERSONES I LES 
NECESSITATS
• Atendre les necessitats de relació entre 

l’alumnat i el professorat, creant espais 
de cohesió i escolta a les dinàmiques 
des d’un EGiBDH. Proporcionar claredat 
al professorat pel que fa el seu rol en el 
projecte, així com contribuir a  generar 
una dinàmica de més col·laboració entre 
educadora i mestre. Podrien dissenyar-se 
activitats a la formació de professorat 
centrades en la transferència dels 
aprenentatges del projecte a la seva tasca 
educativa amb els grups-classe.

• Atendre les desigualtats dins el grup-
classe i el claustre, observant les actituds 
de reproducció de dinamiques de poder 
i de suport en la defensa de drets en el 
context de l’aula, el centre educatiu, i 
l’entorn de l’alumnat, connectant-les a 
estructures i causes globals. Es podria 
fer un procés de diagnosi conjuntament 
amb el professorat per reforçar el seu 
rol d’acompanyant des d’un EGiBDH, i 
realitzar adaptacions en la implementació 
del projecte a cada context.

 

Reunió valoració amb l’equip de l’institut Eduard Fontserè.

RESPECTE ELS PROCESOS I LES 
ESTRUCTURES
• Traslladar la complexitat dels continguts 

formatius a pràctiques senzilles que 
permetin una major vinculació de 
l’alumnat amb la seva realitat quotidiana, 
i la comprensió de la seva capacitat 
d’acció en la mateixa. En adaptar les 
actuacions a les edats i contextos 
sociopolítics, culturals i econòmics dels 
agents, es facilitaria que alumnat i 
professorat es senti interpel·lat i recolzat 
en el procés de canvi.

• Generar un “diari d’aprenentatge” on 
combinar diferents tècniques expressives 
(dibuix, escriptura, imatges) per tancar 
les sessions dels mòduls i utilitzar-ho 
com a eina avaluativa i de seguiment de 
l’alumnat.
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Reunió de valoració de la 2ª fase del Fem Eco 
a l’Hospitalet de Llobregat amb les educadores.
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Sessions formatives a la Universitat
Els dies 22 de febrer i 30 de març de 2022 Akwaba va apropar 
l’Educació per a la Justícia Global i el Fem Eco a la Facultat de 
Ciències de l’Educació (URV), al Doble Grau d’Educació Infantil i 
Primària i al Màster de Formació del professorat de Geografia i 
Història. 
Més detalls de les jornades a: 
• https://femecoakwaba.wordpress.com/2022/04/08/125-sessio-

formativa-a-les-estudiants-de-la-universitat-rovira-i-virgili/
• https://femecoakwaba.wordpress.com/2022/02/23/110-

formacio-a-les-estudiants-del-doble-grau-deducacio-infantil-i-
educacio-primaria-de-la-universitat-rovira-i-virgili/ 

Bloc
Al bloc de la campanya podeu consultar els continguts, els 
materials i les notícies: https://femecoakwaba.wordpress.com

Cinema a la fresca “Connectem el gènere i el medi 
ambient”
El 2 de juliol del 2021 es va projectar el documental Cuidar entre 
terres. Mujeres unidas entre tierras van col·laborar en aquesta 
edició del cinema a la fresca, i una noia del col·lectiu va explicar 
la seva experiència en primera persona com a persona migrada i 
treballadora de cures. 
L’1 d’octubre del 2021, es va projectar la pel·lícula El olivo. En 
aquesta edició del cinema a la fresca va participar la Cooperativa 
Tarpuna i van explicar la tasca de la seva entitat.
Més detalls de les jornades a: https://femecoakwaba.wordpress.
com/2020/06/29/c-cinema-a-la-fresca/ 

Guia pedagògica
El 23 d’abril del 2022, es va publicar la guia pedagògica de la 
segona fase del Fem Eco en format digital. Es pot descarregar a:
https://femecoakwaba.files.wordpress.com/2022/04/guia_
pedagogica_femeco_2afase.pdf

Trobada d’escoles Sostenibles de l’Hospitalet
El 27 de maig de 2022 l’alumnat de l’institut Santa Eulàlia que ha 
participat al Fem Eco, repliquen una de les dinàmiques treballades 
al Fem Eco a la trobada d’Escoles Sostenibles de l’Hospitalet.
https://twitter.com/lhesostenibles/status/1526847564582092800?cx
t=HHwWgICwkafxubAqAAAA

Entrevista sobre la guia pedagògica Fem Eco a la 
revista sostenible.cat
https://femecoakwaba.wordpress.com/2021/09/09/77-entrevista-
sobre-la-guia-pedagogica-fem-eco-a-la-revista-sostenible-cat/ 
Revista Sostenible.cat/ 

Fira d’entitats Aprenentatge i Servei Comunitari
https://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/general/fira-dentitats-
daprenentatge-i-servei-comunitari/

Difusió
PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ I CIUTADANIA
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SEGUIMENT PRACTICUMS
Aura Asbert (UAB)
Pol Batlle (UAB)
Àlex Sabaté (UAB)
Ainoa Cruz (UB)

CENTRES EDUCATIUS 
Coordinadores
Mestres
Professorat
Alumnat

ENTITATS COL·LABORADORES 
CoopCamp
Ateneu La Col·lectiva
La XES l’Hospitalet
Ecologistes en acció
Plataforma d’Habitatges Afectats  
dels Tres Turons (PHATT)
ZeroPort
La Saboga
No més bloc
KerasButi

SUPORT 
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament

IMATGE GRÀFICA
Amaia Martin / supercobra.net

DISSENY PUBLICACIONS I 
RECONEIXEMENTS
Iolanda Guàrdia Ruiz

ALUMNAT PARTICIPANT I EQUIP 
PEDAGÒGIC DELS CENTRES EDUCATIUS

IDEACIÓ
Equip d’educació per a la Justícia Global 
d’Akwaba

COORDINACIÓ 
Núria Gómez Camprubí
Nines Alquézar Castillo

AGRUPACIÓ 
Creart

ACOMPANYAMENTS
Begoña Carrera Redondo

AVALUACIÓ
Emma Casadevall Sayeras
Equip d’Educació per a la Justícia Global 
d’Akwaba 

FORMACIONS
Creart
Observatori del Deute en la Globalització

CREACIÓ DEL CONTINGUT
Andrea Bertran Juan-Torres
Quim Lucha
Creart
Dandara Flores Magon
Élise Moreau

EDUCADORES
Irene Abellan
Lucia Cano
Alba Martos
Iris Higueras
Núria Soler
Júlia Trias
Helena Roma
Paula Villanueva

EDUCADORES ARTÍSTIQUES
Creart
Dandara Flores
Élise Moreau

Agraïments
A TOTES LES QUE HO HAN FET POSSIBLE



El recull d’experiències per què i per a qui?

“Aquest llibret presenta la sistematització d’experiències 
de la segona fase del projecte Fem Eco: connectem el 
gènere i el medi ambient a l’escola i al món. Representa 
una mostra, adreçada a professionals de l’educació i 
la cooperació, d’allò que ha suposat la implementació 
d’aquesta fase als centres educatius.

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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Amb el finançament

Col·labora Amb el suport de


