CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 07-08
L’ÀFRICA A L’ESCOLA
TALLERS PER CONÈIXER L’ÀFRICA OCCIDENTAL

Descripció de l’activitat
Per a realitzar l’activitat, és necessari fer els tres tallers de manera consecutiva

Tallers

Maleta pedagògica

Intercanvi de
dibuixos

Coneguem un país de l’Àfrica: Una persona africana
explicarà com és el seu país
Contes africans: Taller sobre la tradició oral africana
Música africana: Taller pràctic sobre ritmes africans
Conjunt de materials didàctics i peces portades de
l’Àfrica per apropar-nos a la cultura africana, amb
explicacions i propostes d’activitats per al professorat
Els vostres alumnes poden tenir l’oportunitat de viure una
experiència interessant: intercanviar dibuixos amb
alumnes d’una escola africana

Públic
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària
Contacte
Ajuntament de Sabadell.
Àrea d’Educació. Departament de Cooperació i Solidaritat
Alexandra Puntas
Telf.: 93 745 33 92
A/e: apuntas@ajsabadell.cat
En un món en el que el desequilibri entre el Nord i el Sud és cada cop més
important, és necessari que els nostres nens i nenes prenguin consciència de les
desigualtats que amaga el món que el envolta.
Sovint, la imatge que tenim de l’Àfrica és la que ens arriba a través dels mitjans
de comunicació (conflictes, guerres, pobresa, pateres...), però l’Àfrica és molt
més que tot això.
Mitjançant aquesta proposta educativa volem trencar estereotips i donar a
conèixer als nens i nenes l’altra cara del continent: les riqueses de l’Àfrica. Per ferho volem que siguin els mateixos africans els que entrin a les aules a explicar-nosho. A través d’una sèrie d’activitats volem acostar l’Àfrica a l’escola, fomentant
un esperit crític envers la situació actual d’aquest continent i oferint eines i
recursos pedagògics als mestres per tal de treballar aquest tema a l’aula.
Organitza: Àfrica Viva, Lliga dels Drets dels Pobles
Col·labora: APROMAB, Associació de ciutadans de Guinea Conakry al Vallès Occidental,
Associació de Dones Africanes, Associació de residents de Costa d’Ivori, Associació de
burkinabesos de Sabadell, Associació Africana de Sabadell, Fundació Sabadell Solidari i
Ajuntament de Sabadell

Més informació
Lliga dels Drets dels Pobles
Telf.: 93.723.71.02
a/e: info@dretsdelspobles.org (Lliga dels Drets dels Pobles: Xavi Zulet i Carme Ferrer)
a/e: info@africaviva.org (Àfrica Viva: Rosa Árias)

Aquestes activitats formen part del Catàleg Ciutat i Escola 2007-2008 i estan
coordinades per les ONG Lliga dels Drets dels Pobles i Àfrica Viva, amb la col·laboració
d’APROMAB, Associació de ciutadans de Guinea Conakry al Vallès Occidental,
Associació de Dones Africanes, Associació de residents de Costa d’Ivori, Associació de
burkinabesos de Sabadell, Associació Africana de Sabadell, Fundació Sabadell Solidari
i Ajuntament de Sabadell.

