
L’Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament (ISCOD–UGT) 
és una ONG que defensa els drets socials i laborals donant suport als 
sindicats dels països en desenvolupament en la lluita pel treball decent, la 
protecció social, la igualtat i l’eradicació del treball infantil.

A ISCOD consideram l’educació per a la transformació social com a part 
fonamental del nostre treball. En les nostres intervencions prioritzam accions 
que sobrepassen el marc estrictament informatiu i demanam als destinataris 
responsabilitat i acció, perquè es puguin convertir en agents de canvi.

El programa “Solidaritza’t!” és desenvolupat per la Delegació de 
l’ISCOD–UGT a les Illes Balears, amb el suport de la Direcció General de 
Cooperació del Govern de les Illes Balears.

www.iscod.org

Oferta educativa

Famílies,
sumau-vos al canvi!

Solidaritza’t!Contacte :
Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament - Illes Balears

Carrer de Font i Monteros, 8 - 07003 Palma

Tel: 971 76 44 88 (ext. 5001)
solidaritzat@iscod.org

solidaritzat.wordpress.com
Facebook: Solidaritza’t



Què és "Solidaritza’t!"?
És un programa d’educació per a la transformació social adreçat als diferents membres 
de les comunitats educatives, amb un èmfasi especial en les famílies, mitjançant les 
associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA). Posam al seu abast activitats, 
informació i recursos que fomentin la seva formació i la dels seus fills i filles en temes com 
el gaudi de la diversitat cultural, la igualtat de gènere o la cultura de pau.
L’objectiu és construir junts una societat balear més justa, tolerant, equitativa i plural.

Què oferim i com hi pots participar?
• Tallers familiars vivencials, en els quals reflexionam i construïm coneixement 

col.lectiu sobre temes d’interès per a les comunitats educatives. Usam dinàmiques 
participatives inspirades en el teatre social, treballs en grup i recursos 
audiovisuals.

• Acompanyament i suport a les AMIPA en el disseny d’activitats amb potencial 
transformador.

• Blog i Facebook "Solidaritza’t", amb informació, recursos i contactes.

On i quan fem les activitats?
Podem fer-les en qualsevol centre educatiu de Mallorca, en les dates i amb els horaris 
escollits per cada AMIPA.

Propostes de
tallers familiars vivencials

En tots els tallers compartim pautes perquè les famílies i els 
centres educatius puguin posar en pràctica els temes tractats per 
aconseguir els canvis desitjats.

1. Educant en igualtat
Treballam la importància d’una educació lliure d’estereotips sexistes en la creació de la identitat 
dels infants i joves. Per a això, analitzam com l’amor romàntic i els micromasclismes generen 
situacions de violència subtils.

2. Coeducació i conciliació: eines per una societat en igualtat
Reflexionam com a famílies sobre les accions que feim, els valors que transmetem i les estructures 
que repetim. A partir d’aquí indagam com podem ser agents del foment de la igualtat davant la 
reproducció de rols i opressions relacionats amb el sexisme i les violències quotidianes.

3. Una nova mirada cap a la diversitat cultural
Veim quin és l’origen i la finalitat de la construcció negativa de l’altre i tractam els estereotips, els 
rumors i les falses creences. Analitzam tot el que això genera, fent referència al racisme, la 
segregació, l’odi i la discriminació.

4. Diferències: conèixer-les, gaudir-ne i estimar-les
Oferim una mirada apreciativa respecte a les diferències, partint de la idea que la convivència és 
possible i enriquidora. Ens centram en el paper que han de tenir les escoles i les famílies per 
aconseguir una societat intercultural.

5. Assetjament escolar: una forma de violència entre iguals
Tractam l’assetjament escolar des de diverses perspectives per entendre com funciona i quin és el 
paper dels agents implicats en cada una de les seves fases: prevenció, detecció, actuació i restauració.

6. Conflictes: crisis o oportunitats?
Ampliam la visió dels conflictes: què són, com funcionen, quines parts hi intervenen i quins elements 
hem de tenir presents per gestionar-los positivament.

7. Comunicació no violenta:
una eina per a la transformació social
Veim com resoldre conflictes i cuidar les relacions 
mitjançant una comunicació en la qual utilitzem 
habilitats com l’assertivitat, l’escolta activa i l’empatia.

Totes les activitats
són gratuïtes.


