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Ara Toca… Interculturalitat i integració en un món connectat

TEMÀTICA
I ÍNDEX
Ara Toca... TICTOGRAMES conté diverses propostes basades en el foment de la
interculturalitat i la integració, mitjançant l’ús de les tecnologies educatives.
La proposta inclou algunes dinàmiques participatives basades en eines i recursos en línia
que, a causa del tema i en el cas concret d’aquesta guia, requereixen d’ordinador i connexió
a Internet al centre educatiu o a l’aula, i de forma aconsellable a casa per dur a terme la
proposta en família.
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La vostra opinió és important per a nosaltres. Us animem a avaluar el material a

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

Material educatiu editat per Ajuda en Acció per al Programa Educatiu ARA TOCA…
Continguts y disseny de En Babia Comunicación Social per a Ajuda en Acció. Il·lustracions de iiago per a En Babia.
Està autoritzada la reproducció, difusió i utilització sense ànim de lucre d’aquests materials amb finalitats educatives, citant sempre la font i els seus autors/es.

1.
PER
ENFOCAR
EL TEMA
De multiculturalitat a interculturalitat: una mixtura
de cultures basada en el respecte, la tolerància i la convivència
En Ajuda en Acció pensem que és important fomentar en totes les societats el
coneixement, tant de diverses cultures, com de les diferents realitats socials que viuen
els xiquets i xiquetes al món.
En aquest sentit, hem de superar la idea que presenta un món format per nombroses
cultures (multiculturalitat) per a passar a un món interdependent, on s’establisquen
llaços de cooperació entre països i on les persones gaudim d’un enriquiment mutu
gràcies a l’intercanvi (interculturalitat).
En aquest context de diversitat cultural és fonamental transmetre l’alumnat els valors de
respecte, tolerància i convivència. També, però, la idea de que si tomem el que és millor
de cada cultura, el que més enriqueix i millor representa la Humanitat, entre tots serem
capaços de crear una cultura nova basada en una societat més justa i igualitària, que
compartisca el mateix planeta i el preserve per a generacions futures.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC):
cap a un món de coneixement sense fronteres
Les persones ens movem més que mai. L’avanç dels transports i de les comunicacions
ha suposat una autèntica revolució en un espai de temps molt curt.
Però al mateix temps, també els conflictes armats, les fams canines o els desastres
naturals continuen obligant a milions de persones cada any a abandonar les seues llars
i a traslladar-se a altres països on no sempre són ben rebudes.
Aquest fet ens ha de fer reflexionar sobre les possibilitats que s’obrin en viure en un
món connectat, però també sobre la manca d’oportunitats de milions de xiquetes i
xiquets al món que no només no tenen accés a la tecnologia (bretxa digital) , sinó que
segueixen sense tindre accés a un dret fonamental com és l’educació.

Ara Toca… TICTOGRAMES
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2.
IDEES
PER FER
A CLASSE
Ara Toca… TICTOGRAMES consisteix en una acció col·lectiva igual per a tot el centre, que
inclou una mateixa proposta per fer en família i la qual necessita, com a mínim, una sessió
preparatòria a l’aula per reflexionar amb l’alumnat sobre la interculturalitat i la integració de
les persones i dels pobles mitjançant les TIC.

Objectius
• Promoure el respecte, la convivència i la resolució pacífica de conflictes d’origen
intercultural.
• Fomentar un diàleg on xiquets i xiquetes desenvolupen l’empatia per a poder
comprendre els seus companys i companyes que vinguen d’altres llocs o que
tinguen una altra cultura.
• Promoure que xiquets i xiquetes es respecten i comprenguen diferents realitats
socials, amb una perspectiva de drets humans i drets de la infància.
• Identificar l’escola com un espai idoni per construir la convivència intercultural
i desenvolupar valors com el respecte a la diversitat, la igualtat i l’autonomia
personal.

Dates
Vos proposem que treballeu la proposta al voltant del 16 de novembre, quan se celebra
el Dia Internacional de la Tolerància; encara que també hi ha altres dates adequades
per abordar aquesta temàtica: 21 de març, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Discriminació Racial; 21 de maig, Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg
i el Desenvolupament; i 18 de desembre, Dia Internacional de la Persona Migrant.
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Educació Infantil (de 3 a 6 anys)

1. Wedu té amigues i amics per tot el món
Per dur a terme l’activitat trobaràs tres fitxes amb una vinyeta extreta dels còmics de
Wedu, on hi apareix acompanyat de diferents persones.
Ajuda l’alumnat a veure les diferències amb el seu propi entorn, fent que es fixe en
diversos aspectes de la il·lustració: on es troben, com es vesteixen, què fan, etc.
Identifica en un mapa els diversos llocs que s’indiquen.
Amplia la investigació amb ajuda d’Internet: busqueu el significat de les paraules que
hi ha destacades i completeu la fitxa responent a la pregunta que s’hi formula en
cada una.

FITXAS:

Wedu té amigues
i amics per tot
el món

Ara Toca… TICTOGRAMES
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2. Dibuixa per a Wedu un vestit de...
Amb la fitxa que trobaràs a manera de plantilla, demana als alumnes que dibuixen un
vestit per Wedu per una ocasió especial, amb algun vestit molt representatiu d’una
cultura, país o regió (no cal que siga necessàriament de la cultura pròpia del xiquet o
la xiqueta).
Ajuda’ls a pensar què pot dur posat i a identificar a quina cultura pertany. Mostra’ls
vestits típics d’altres cultures i èpoques. Pots consultar els recursos sobre aquest
tema en Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:National_
costumes). També podeu parlar de la diferència entre “disfresses” i “vestits típics o
tradicionals”.

FITXA:

Dibuixa per a Wedu
un vestit de...

WEDU RECOMANA...

En ayudaenaccion.org/wedu trobareu curiositats,
còmics i fotografies de Wedu visitant llocs i persones
molt diferents. Pots fer servir aquests recursos
per complementar la teua classe
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Educació Primària (de 6 a 9 anys)

1. Iguals que...
Fes servir la pissarra digital o el projector per proposar a la classe un joc, que consta de
2 rondes de passes de fotografies i l’objectiu del qual és identificar i agrupar les imatges
que són iguals en ambdós casos.
Durant la primera passada, les imatges mesclen paisatges, animals, coses i
majoritàriament, persones. Encara que es poden fer diferents associacions, el lògic és
que tota la classe assenyale com iguals les fotos de persones.
Durant la segona passada, ja només es mostren fotografies de persones. Com que
son molt diferents, els grups d’iguals que propose la classe seran molt diversos (per
edat, per sexe, per color de pell, per vestit, etc.) i caldrà una explicació que els ajudarà a
entendre conceptes com ara origen, raça, cultura, nivell social, etc.
Entre els continguts d’aquest bloc trobareu una carpeta d’imatges amb el nom “Iguals
que...”, que podeu completar amb fotografies locals i amb altres relacionades amb
l’origen de les xiquetes i xiquets de l’aula.

FITXAS:

Iguals que...

Ara Toca… TICTOGRAMES
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2. El joc dels colors
Necessitaràs tants adhesius com participants, de 4 colors molt diferents entre si: per
exemple, roig, blau, groc i negre. I 3 adhesius més en diferents tons d’un quint color
diferent dels quatre anteriors, per exemple verd. Pots fer els teus propis adhesius
pintant paper adhesiu blanc i tallant-los.
La dinàmica és senzilla i consisteix a formar grups basant-se en un adhesiu col·locat
al front. Per fer-ho, situa tota la classe en cercle amb els ulls tancats i col·loca
aleatòriament un adhesiu al front de cada xiqueta i xiquet. Després demana’ls que,
sense parlar, formen grups segons l’adhesiu que els haja tocat, sense fer referència al
color, ni donar-los una pauta d’orde possible.
Quan els grups estiguen fets, pots començar un xicotet debat:
• Quin ha sigut el criteri per formar els grups? Per què?
• És molt habitual que els grups es formen basant-se en el color i que siga el mateix,
no hi havia altres possibles criteris, com per exemple l’arc de Sant Martí?
• Per què ens acostem a qui més se’ns sembla?
• És molt probable que els que porten els adhesius verds es queden fora dels grups i
no facen un de propi per no veure’s iguals. Què van pensar i van sentir les xiquetes i
els xiquets que es van quedar sense grup? Què van pensar els demès? Es van donar
compte? S’assembla a allò que passa en la vida real: discriminació, etc.?
Font:
Paco Cascón y Carlos Martín Beristain
La alternativa del juego
ISBN: 84-8198-065-X

WEDU RECOMANA...

En ayudaenaccion.org/wedu trobareu curiositats,
còmics i fotografies de Wedu visitant llocs i persones
molt diferents. Pots fer servir aquests recursos
per complementar la teua classe
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Educació Primària (de 9 a 12 anys)

1. Cinema-fòrum PDA
Projecta una sessió de cine a classe, amb una selecció de curtmetratges del projecte
“Pequeños Dibujos Animados”.
http://pda-films.com/
Et proposem 4 títols que mostren la realitat vista a través dels ulls d’un xiquet o xiqueta
en 4 llocs i cultures molt diferents:
•
•
•
•

“Los hijos de Ayllu”, Perú.
“Los niños del batey”, República Dominicana.
“La ciudad sucia y maravillosa”, Algèria.
““Otro cuento chino”, China.

Després de la projecció, comença un debat amb les xiquetes i els xiquets de classe
sobre allò que han vist: són xiquets i xiquetes iguals que ells?, són diferentes?, per qué?
Pots demanar la col·laboració dels alumnes procedents de països semblants als dels
curts projectats.
Fes servir la fitxa amb les dos propostes que et suggerim per a complementar aquesta
activitat: “Em concedeix una entrevista?” i “Cartells de cinema”.

FITXA:

Cinema-fòrum PDA

Ara Toca… TICTOGRAMES
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2. Les paraules més antigues del món
La “llista Swadesh” a va crear el lingüista Morris Swadesh en 1950 i arreplega cent
paraules comuns que hi ha en qualsevol llengua humana, que totes les cultures del
món han usat des de l’origen de la nostra espècie fins hui:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Swadesh#Lista_de_100_palabras
Proposa a tota la classe esbrinar de quines paraules pensen que es tracta. Quan ho
hàgeu fet, compareu les paraules que han sorgit a classe amb les de la llista. Què
observeu? Ajuda’ls a comprendre que molts termes que són comuns a totes les
cultures, són préstecs que les persones ens hem fet al llarg de la història. Per exemple,
fins l’arribada a Amèrica de Cristòfol Colom, la paraula “cavall” no es coneixia al
continent americà, perquè no hi existien eixos animals. Al mateix temps, al continent
europeu es van conéixer la “creïlla” i la “tomaca”. Busqueu més exemples tots junts.
Finalment, proposa’ls que componguen la seua llista amb les vint paraules que pensen
que podrien ajudar a fomentar la convivència i el respecte entre persones procedents
de diverses cultures.
Per finalitzar, demana’ls que li donen una forma bonica ajudant-se de l’eina en línia per
crear i editar núvols de paraules “ABCYA Word Clouds”:
http://www.abcya.com/word_clouds.htm

WEDU RECOMANA...

En ayudaenaccion.org/wedu trobareu curiositats,
còmics i fotografies de Wedu visitant llocs i persones
molt diferents. Pots fer servir aquests recursos
per complementar la teua classema-
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Educació Secundària (de 12 a 16 anys)

1. Vídeo DJ Clandestino
Organitza amb la teua classe una sessió de música i vídeo, proposant-los el següent
pla: crear una nova versió del vídeo “Clandestino”, de Manu Chao, mesclant diferents
vídeos de Youtube.
Per fer-ho, has de tindre uns quants ordinadors connectats a Internet, un projector i
uns altaveus.
Organitza la classe per grups al voltant de cada ordinador i demana’ls que busquen
la lletra de la cançó, per llegir-la sense música. Demana’ls sobre el seu contingut:
de qui parla?, a quines persones es refereix?, quins llocs i origens esmenta?, on està
Babylon?, etc.
Després, projecta el vídeo oficial de l’artista. Hi apareixen cares de persones d’aspectes
molt diferents, algunes sempre s’identifiquen com a immigrants i altres, no. Proposa
una reflexió sobre el tema i deixa que l’alumnat s’expresse.
Ara cada grup ha de compondre un nou vídeo. Es tracta de buscar fragments d’altres
vídeos, que no tenen per què ser de música, que ajuden a entendre i representen el
contingut de la cançó “Clandestino”, que sonarà de fons..
Cada grup ha d’acordar l’enfocament que donarà al seu vídeo (informatiu, artístic,
creatiu, literal, etc.) , i anotar l’orde dels vídeos que llançarà mentres sona la cançó. El
millor és obrir tantes finestres en el navegador com vídeos anem a fer servir, i tindre
pausats en el punt exacte que interessa emetre. El vídeo original sonarà per davall
sense que mostrar la seua imatge i mentres sona, apareixeran projectades les imatges
dels vídeos que hàgem seleccionat.
Si a classe no teniu uns quants ordinadors, podeu escoltar la cançó, anotar la lletra en
la pissarra i crear cada vídeo-clip pensant el seu contingut per grups i dibuixant el seu
storyboard, o seqüència d’escenes.

Ara Toca… TICTOGRAMES
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2. Realitat manipulada
Aquesta dinàmica té l’objectiu de visibilizar la cultura occidental estandarditzada que
es transmet a través dels anuncis de publicitat i dels mitjans de comunicació, per a
comprendre que aquestes imatges no són un bon exemple de la realitat en què vivim..
També per grups i al voltant d’un ordinador connectat a Internet, navega amb la classe
per un banc d’imatges en línia per a ús professional com “Fotolia”:
https://es.fotolia.com
En el buscador, marca la casella Fotos i busca diferents termes que incloguen
persones. Per exemple, “familia feliz”, “equipo directivo”, “médico”, “docente”, “niños
y niñas jugando”...
• Què tenen en comú quasi totes les imatges?
• Heu trobat moltes persones de diferents races o ètnies?
• I de diferents cultures o realitats socials?
• Penseu que aquestes imatges transmetrien els conceptes que heu buscat a
persones d’altres cultures, o que viuen realitats diferents de la nostra?
Repetiu l’experiment amb els llibres de text: fixeu-vos en les imatges i analitzeu quin
grau de diversitat cultural i funcional reflecteixen.
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3.
PROPOSTA
PER FER
EN FAMÍLIA
D’on venen els noms?
En la nostra societat, el nom que la nostra família ens posa al nàixer és una elecció
que quasi sempre respon a un gust personal (perquè sona bé, és curt, és preciós,
etc.), o té una raó emotiva (perquè així es deia un avantpassat, perquè és típic d’esta
terra, perquè ens agradava eixa persona, etc.).
Tots els noms propis tenen un origen i un significat, que es remunta en el temps i
ens invita a pensar de forma positiva en un món de persones de diferents llocs i
cultures, anant i venint, mesclant-se, prestant i prenent prestats noms per als seus
descendents.
A Espanya trobem noms antics de cultures ja desaparegudes (celta, romana,
mossàrab, maia, etc.); noms acabats de crear, inspirats per la literatura, el cine
o els videojocs; i noms de pobladors que segueixen movent-se pel món per
diverses causes.
Per aquest motiu, demanar a les famílies sobre els noms ens sembla un bon exercici
per a demostrar que almenys, en aquest aspecte, la nostra societat ja està immersa
en una enriquidora interculturalitat.

Proposa a l’alumnat que es duga a casa la fitxa amb la proposta per fer
en família i que la retornen completa. Una vegada recopilades totes les
fitxes, podeu crear un quadern o llibre en línia (http://issuu.com), que
servirà com a inspiració per a totes les persones que vullguen buscar
noms per als seus bebès.
En el programa educatiu estarem encantats de rebre aquests bonics
quaderns. Ens pots escriure a educacion@ayudaenaccion.org i els
compartirem al bloc.
També podeu fer una edició xicoteta i cuidada per vendre-la a canvi
d’un donatiu i així contribuir als molts projectes que desenvolupa Ajuda
en Acció a España i a altres països.

Ara Toca… TICTOGRAMES

13

4.
ACCIÓ
COL·LECTIVA
FINAL
Els pictogrames com a lenguatge universal
Ara Toca… TICTOGRAMES conté una acció col·lectiva, basada en el foment de la
interculturalitat i en l’”educació expandida”, que és un corrent que planteja la possibilitat
que “l’aprenentatge succeïx en qualsevol moment i en qualsevol lloc”, de manera que per
educar es combinen elements propis de l’educació formal, de l’educació no formal i de les
eines col·laboratives que sorgeixen gràcies a l’ús de les TIC.
Amb aquesta acció col·lectiva final es proposa superar la llengua com a signe d’identitat i,
en molts casos, d’exclusió, per dura a terme el mapeig d’un espai a través d’icones senzilles,
també denominats pictogrames, que definisquen objectes o accions associades a ell.
Per a comprendre l’objectiu que persegueix aquesta acció, poseu en classe el vídeo del
projecte social i col·lectiu “The Noun Project”, que trobareu traduït en aquesta pàgina*
https://vimeo.com/48846655.
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The Noun Project és una comunitat digital on qualsevol persona de qualsevol cultura pot
publicar icones per expressar diferents idees, coses o situacions sense necessitat de
paraules.
Proposa a l’alumnat que trie un mateix lloc del centre educatiu (classe, menjador, pati,
gimnàs, biblioteca, etc.) i fes un llistat de paraules (noms, verbs, adjectius, etc.) que
ajuden a comprendre eixe espai i que després, tracten de traduir cada paraula a una
icona, si és possible amb només un retolador negre.
No importa que altres classes o grups facen el mateix, perquè després pot ser
interessant comparar les icones que ha fet cadascú de la mateixa idea.
Quan estiguen preparats, assenyala l’espai col·locant els fulls d’icones a la vista i, si és
possible, prop d’allò que descriuen.
Convideu altres persones a visitar el lloc: poden ser altres classes o cursos, les vostres
famílies o veïns del barri, si heu decidit fer o ampliar l’acció a l’exterior del centre.
Finalment, vos proposem que creeu un perfil en la web de The Noun Project i publiqueu
les vostres pròpies icones, explicant en la vostra ressenya qui sou i què és el programa
educatiu Ara Toca... i vos convidem a compartir-lo en el bloc del programa educatiu
compartint l’experiència mitjançant un correu electrònic a
educacion@ayudaenaccion.org

*Construint una llengua visual global
Al principi, els humans vam crear el símbols.
Símbols que explicaven el món, resumien la història i ens ajudaven a entendre el pas del temps.
Després vam crear les llengües i les coses es van complicar.
Moltes paraules, un símbol.
Els símbols reparteixen cultura i comparteixen innovació,
ens ajuden a comprendre l’univers
i fan del nostre planeta un lloc millor.
És per això que la comunitat The Noun Project està construint una llengua visual global per ajudar a conéixer
el món.
Una llengua per a entendre’s a Nova York, a Tòquio, a Bangladesh o al Brasil.
Una llengua que permeta una comunicació fàcil i ràpida, sense importar qui ets o on et trobes.
Una llengua que connecte la gent i salve vides.
Una llengua que contribuisca a augmentar el progrés i transmeta esperanza i igualtat.
Estem construint un silencia que parla més fort que les paraules.
Una llengua silenciosa i visible per al món.
Una paraula i un símbol al mateix temps.

Ara Toca… TICTOGRAMES
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Wedu té amigues i amics per tot el món
Vinyeta extreta del còmic “Wedu descubre el deporte” , de Gallego Bros per a En Babia Comunicación, 2014.

Wedu és a Nova Deli (Índia) jugant un partit de polo
amb els seus tres amics Balu, Kalu i Devendra.
Els amics de Wedu parlen hindi. Quina cosa et crida l’atenció d’allò que veus al dibuix?

Amb l’ajuda del teu mestre o mestra, busca en Internet com es diu BONA SORT en hindi i escriu-lo a aquesta fitxa

wedu.ayudaenaccion.org

Ara Toca… Interculturalitat i integració en un món connectat

wedu.ayudaenaccion.org

Wedu té amigues i amics per tot el món
Vinyeta extreta del còmic “Wedu teletransporta el Banco Mundial”, de Gallego Bros per a En Babia Comunicación, 2013.

Wedu és a Janamora (Etiòpia) junt al seu amic Andoalem i el seu pare.
L’idioma que parlen els amics de Wedu es diu amhàric.
Quina cosa et crida l’atenció d’allò que veus al dibuix?
Amb l’ajuda del teu mestre o mestra, busca en Internet com es diu BON DIA en amhàric i escriu-lo a aquesta fitxa.

Ara Toca… Interculturalitat i integració en un món connectat

Wedu té amigues i amics per tot el món

Vinyeta extreta del còmic “Bienvenido al mundo de Wedu”, de Gallego Bros per a En Babia Comunicación, 2012.

Wedu és als Andes (Perú) junt a la seua amiga Shulla.
L’amiga de Wedu és d’origen quítxua.
Para atenció a com va vestida. Quina cosa et crida l’atenció?
Amb l’ajuda del teu mestre o mestra, busca en Internet com es diu HOLA en quítxua i escriu-lo a aquesta fitxa.

wedu.ayudaenaccion.org

Ara Toca…
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wedu.ayudaenaccion.org

En Babia Comunicación Social, 2015. www.estasenbabia.com

Dibuixa per a Wedu un vestit de…

He dibuixat per a Wedu un trage típic de ________________________________ .

Ara Toca… Interculturalitat i integració en un món connectat

wedu.ayudaenaccion.org

Iguals que... (segona passada)

Fotografies de Josep Giralt y Fernando del Prado (Etiopía), SMPUP (India), Ana García (Nicaragua), Iciar de la Peña (Vietnam) per a Ajuda en Acció y Archivo Pexel (Bélgica).

Ara Toca… Interculturalitat i integració en un món connectat

Iguals que... (primera passada)

Fotografies de Josep Giralt y Umar Farooq per a Ajuda en Acció y Jay Mandri y Sarah Klockars de Open Photo.

wedu.ayudaenaccion.org
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Cinema-fòrum PDA
Em concedeix
una entrevista?
Converteix la classe en tot un festival de cinema. En parelles,
uns faran de directors/es del curt que acabeu de veure i altres,
de periodistes.
Cada vegada que finalitze un curtmetratge, s’ha de fer un
teatre davant de la classe d’una entrevista on el periodista
preguntarà el director/a pels motius que li van dur a fer una
pel·lícula i què espera aconseguir amb ella.

Created by Takao Umehara from the Noun Project

Cartells de cinema
Proposeu a la classe formar grups i fer un nou cartell per al
curtmetratge que trien, i faran servir la tècnica de collage i
fotografies, en lloc de dibuixos.
Per fer-ho, hauran de buscar en Internet imatges relacionades
amb el lloc que es menciona en el curtmetratge i amb el
diversos aspectes que s’hi tracten: expressions locals, ocupació
de les famílies, jocs infantils, menjars típics, etc.
Els cartells poden fer-se en suport digital, amb un programa
d’edició d’imatges, dibuix i disseny.

Created by Takao Umehara from the Noun Project
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Proposta per fer en família
Ara Toca… és un programa educatiu d’Ajuda en Acció que pretén
involucrar tota la comunitat educativa (alumnat, docents, famílies i
personal no docent) en la construcció d’un món més just, a través
de diverses activitats de sensibilització centrades en la reflexió i la
promoció dels Drets Humans.
TICTOGRAMES tracta la temàtica de la interculturalitat i la
integració a través de la tecnologia, i vol posar de relleu la necessitat
de conviure en un món on es respecte l’origen, la cultura i les
creences de totes les persones.
El vostre fill o filla està treballant el tema a classe. És per això que
vos convidem a continuar reflexionant a casa a través d’aquesta
activitat senzilla.

Escriu el teu nom en majúscules:

Marca el tipus de nom que és
Masculí

Femení

Gràcies per la vostra col·laboració!
En podeu contar tota l’experiència de participar en aquesta
activitat en el bloc: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

El meu nom és d’origen:
Completa la fitxa amb el nom o noms, l’origen i
el significat.
Retalla la fitxa per la línia de punts i per l’altra
cara fes una redacció que descriga el motiu pel
qual et van ficar aquest nom.
Demana a la família i investiga en Internet.

El meu nom significa:

Mixt

Ajuda en Acció és una organització internacional de cooperació al
desenvolupament.
Portem 34 anys treballant per millorar les condicions de vida de les
comunitats més empobrides i promovent la defensa de l’aplicació
efectiva dels drets humans.
Duem a terme més de 100 programes de desenvolupament integral i
sostenible, així com campanyes de sensibilització i incidència política,
la qual cosa beneficia a més de 2,5 milions de persones a 22 països de
l’Amèrica Latina, l’Àsia i l’Àfrica, i també a España.
En tots els programes, l’educació té un papel protagonista per la
seua importància en els processos de canvi social i en la formació de
persones justes i solidàries.

Segueix totes les novetats
d’Ara toca... en:

programaeducativo.ayudaenaccion.org
EducacionAeA

@EducacionAeA

