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xERRADES A LES ESCOLES I  ALS CES CuRS 2015-2016

ENTITAT TEMàTICA FRANJA D’EDAT DISPONIbILITAT HORàRIA

ACAPS sahara occidental 10-1� anys a convenir

AMNISTIA 

INTERNACIONAL  

PENEDÈS

educació en drets humans 10 - 1� anys

a convenir

Drets de la infància i centres de menors 10 - 1� anys

Violència dones 10 - 1� anys

Pena de mort 10 - 1� anys

Judicis justos 10 - 1� anys

Presos de consciència – Defensa dels 
DDHH 10 - 1� anys

impunitat 10 - 1� anys

Drets socials, econòmics i culturals 10 - 1� anys

Drets Humans 10 - 1� anys

Violència policial 10 - 1� anys

altres temes a demanda del propi centre

ASSOCIACIÓ AMICS DE 

PuERTO CAbEZAS
exposició sobre Puerto cabezas i  xerrada 

– opcional – sobre el tema. 12 - 1� anys a convenir

CREu ROJA ALT  

PENEDÈS

fest-te voluntari 12 - 1� anys

a convenir
ajuda Humanitària 12 - 16 anys

estereotips, prejudicis i discriminació
12 - 1� anys

el Voluntariat

ENTREPObLES

ong’s: Què són?, què fan? intent de definició, 
apropament a algunes experiències.

12 - 1� anys a convenir

relacions nord-sud

cooperació solidària internacional

sobirania alimentària 
opció: (amb oferiment d’exposició de 12 plafons)

els límits del creixement 
opció: (amb oferiment d’exposició de 1� plafons)

EQuALMÓN

Marroc: El veí desconegut (Exposició i 
xerrada)

14 - 18 anys A convenir
Projectes d’Equalmòn a Al Hoceima (Riff 

– Marroc)

LA LLuM  

DEL NORD

educar en la diversitat �-12 anys matins

marroc: el veí del sud 16-1� anys matins
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AMICAL 

DE MAuTHAuSEN

Xerrades per a donar a conèixer el que va passar 
als camps de concentració nazis. Impartides 
per membres de l’entitat, antics deportats o 

familiars de les iadors.

1�-1� anys matins o tardes

FARMAMuNDI
medicaments que no curen (*)

campanya a favor de l’accés als medicaments i 
el seu ús racional

1�-1� anys matins o tardes

(*) Informació : http://medicamentsquenocuren.org/  

SuPORT TIbET

Valors i ètica dels tibetans 

A partir de 8 anys matins

Drets Humans explicats a escolars

Filosofia de vida a partir la cultura tibetana

Iniciació a les cultures orientals

Tibet, el tercel Pol en perill


