Millora de l’educació i l’alimentació en
temps d’emergència
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.

Menjador d’una de les escoles maristes a Haití

Què volem?

Per què?

Categoria

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

L’alimentació i l’educació són
dos drets bàsics indispensables per garantir un desenvolupament humà sostenible a
tota la infància.

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

En Haiti, de mitjana, una persona de 25 anys o més ha
gaudit tan sol de 5 anys d’estudi.
Haití té una història llarga i llegendària, és per això que conserva una cultura molt rica. La cultura
haitiana és una barreja de francesos, africans i espanyols. Haití és també el país d’América Llatina amb
els desafiaments més grans en termes educatius. El 2017, només el 85% dels menors del país assistien
a l’escola. Encara que l’educació és gratuïta i obligatòria per infants de 6 a 12 anys, al país li falten
instal·lacions adequades y per això hi ha una escletxa considerable en educació.
La localitat de Latibolière, ón es desenvolupa el projecte, és una àrea de boscos i muntanyes, que
està lluny del mar i on la població viu principalment d’una economia de subsistència. Els habitants de
la localitat són camperols que estan tractant de produir les seves dèbils terres, com a resultat de la
desforestació causada per la fabricació de carbó.h
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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 Haití, es tradueix, entre d’altres, en la manca d’oportunitats a l’hora d’accedir a
l’educació o a l’alimentació.h
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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