Campanya de millora de l’educació a
Masonga
L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per
canviar el món. Nelson Mandela
Dret a l’educació
L’educació de la infància és un
dret garantit per a les nenes i
nens de tot el món. La Convenció sobre els Drets de l’Infant
així ho estableix als articles 28 i
29 sobre el dret a l’educació, on
recullen que l’educació rebuda
a l’escola ha d’anar orientada a:
desenvolupar la personalitat, el
talent, la capacitat física i mental
de l’infant, i desenvolupar valors
com el respecte a la família, la
identitat cultural, la llengua i les
civilitzacions.

Alumnes de l’escola marista Masonga Secondary School.

Què volem?

Per què?

Categoria

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
el dret a l’educació de tots els
infants arreu del món.

El dret a l’educació és un dels
drets més bàsics de qualsevol
ésser humà. En paraules de
Nelson Mandela: és l’arma més
poderosa per canviar el món.

Amb aquest projecte, SED treballa per promoure la garantia
educativa dels infants.

A Tanzània, menys del 3% de la població aconsegueix
finalitzar l’Educació Secundària.
Gràcies a les polítiques educatives impulsades després de la independència del país, Tanzània ha aconseguit que l’Educació Primària estigui en gran part coberta pel sector públic: tot i que encara no es té
en consideració la qualitat de l’educació ofertada, com a mínim s’intenta garantir que el màxim nombre
d’infants i hi puguin accedir.
No obstant això, l’Educació Secundària encara és el gran repte pendent al país. Menys del 3% de la
població aconsegueix finalitzar els estudis d’Educació Secundària. A continuació es mostren algunes
dades d’UNICEF (2007-2011) que ajuden a entendre la situació educativa del país.
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Llegint el diari
Etapa educativa Infantil i Primària
Durada 30 minuts
Espai Interior
No totes les situacions de violència tenen a veure amb la guerra i l’abús físic. Hi ha moltes circumstàncies en què la violència ve donada per la manca d’elements que permetin el
desenvolupament de qualsevol individu com a persona. Es tracta de l’anomenada violència
estructural. Per construir la pau cal treballar per a l’eradicació d’aquestes mancances que, en
el cas de Tanzània, es tradueix, entre d’altres, en la manca d’oportunitats a l’hora d’accedir a
l’educació.
Objectius pedagògics • Analitzar les possibles actituds davant d’un conflicte.
Desenvolupament de Una persona voluntària surt al centre del grup (escenari) amb l’objectiu de
l’activitat llegir tranquil·lament i de manera individual el diari que li han donat.
L’objectiu de la resta del grup és no deixar-li llegir el diari. Qui tingui una idea
de com fer-ho sortirà a l’escenari i ho intentarà. Sortiran d’un en un a provar
diverses estratègies. Quan s’hagin donat diverses possibilitats de com afrontar la situació, valorarem tant les actituds dels membres del grup que hagin
sortit a l’escenari com les de la persona voluntària.

Material necessari Un diari o una revista.

Avaluació Fem memòria col·lectiva de les diverses estratègies provades i del que ha
passat. Preguntarem a la persona voluntària i als altres participants com s’han
sentit en cada ocasió. Les persones observadores comenten què han vist.
Dibuixem el quadre de l’esquema “actituds en el conflicte” (disponible a:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/cas/32_leyendo_periodico.pdf ) sense omplir i amb tot el grup. En funció dels dos criteris
del quadre (objectius i relació), indiquem les actituds que han anat mostrant
les diverses persones, tant les dels que han intentat evitar que la persona
voluntària llegís el diari com les de la persona que el llegia.
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