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xerrada/taller Sinopsis i continguts destinatàris durada necessitats tècniques pel·lícula recomanada preu

Aquesta xerrada pretén apropar  als joves la 

problemàtica general dels refugiats que marxen de casa 

a causa dels conflictes armats i s'analitza el cas específic 

dels refugiats Sirians que estan arribant a Europa de 

forma massiva.

La xerrada conté una explicació de les causes de la 

Guerra a Síria i del paper de la comunitat internacional 

en la resolució del conflicte, i en l'acollida dels refugiats 

als seus països. 
ESO i batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. No cal sò Dheepan

1 xerrada 80 €/ 2 

xerrades 110

A la xerrada s'aborden els recents atemptats de Paris, i 

s'analitza específicament el ús que els 

grups jihadistes fan de la tecnologia per manipular el 

islam, difondre la seva ideologia, i per adoctrinar i atreure 

i captar adeptes. La xerrada pretén aportar aquests 

arguments per impedir que els nostres joves criminalitzin 

la religió musulmana, tal i com pretenen aquests grups 

radicals religiosos islamistes.
ESO i batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. La Batalla de Hadiza

1 xerrada 80 €/ 2 

xerrades 110

Amb aquesta xerrada pretenem apropar als joves els 

conflictes més representatius del segle XXI. S'ubiquem 

geograficament amb el suport de un mapa i s'analitzen 

les claus més bàsqiues per tal que els joves els puguin 

comprendre. La xerrada, com totes va a càrrec de 

reporters de la nostra entitat que els han pogut viure de 

manera que es complementen les explicacions amb 

anecdotes viscudes pels propies protagonistes. ESO i batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. Las flores de Harrison

1 xerrada 80 €/ 2 

xerrades 110

Al món hi ha sembrades 100 milions de mines que cada 

20 minuts causen una mort a un esser humà. La xerrada 

conté material gràfic explicant aquesta problemàtica en 

els casos de Sàhara i Bòsnia Hercegovina. S'explica amb 

una mina desactivada el funcionament d'aquests 

artefactes assassins. També hi ha una explicació sobre el 

Tractat de Otawa per la prohibició de les mines i una 

denúncia dels països implicats en la seva venda. ESO i batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. No cal sò En Tierra de Nadie

1 xerrada 80 €/ 2 

xerrades 110

La xerrada s'emmarca en les jornades per la Pau i 

pretenen  donar una explicació dels conflictes més 

importants que hi han hagut a nivell històric, i una 

aproximació als més importants i recents. 

S'aborden també els grans conflictes permanentment 

oblidats i també es denuncien els importants interessos 

que generen les guerres a grans empreses (comerç 

armes). També es fa un anàlisis acurat de les principals 

conseqüències que causen les guerres. ESO i batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. No cal sò La vida es bella

1 xerrada 80 €/ 2 

xerrades 110

Aquesta xerrada pretén apropar i donar a conèixer als 

joves la Guerra de Bòsnia. Es tracta del darrer gran 

conflicte que els europeus hem tingut en territori europeu 

i que precisament aquest desembre es compliran 20 anys 

de la fi de la Guerra. 

batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. Un dia perfecto

1 xerrada 80 €/ 2 

xerrades 110

Aquesta xerrada pretén apropar als joves el conflicte del 

poble sahraui (antiga colònia espanyola) que porta 40 

anys malvivint als campaments de refugiats al sud de 

Algèria amb la esperança de poder tornar algun dia a 

casa seva. El seu territori va ser ocupat pel Marroc l'any  

 1975 amb la complicitat de la comunitat internacional i el 

silenci còmplice d'Espanya i les Nacions Unides.

batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. Hijos de las nubes

Aquesta xerrada pretén apropar als joves la problemàtica 

dels "nens de carrer del Brasil". La problemàtica se 

centra en el Brasil que és un dels paisos més afectats. La 

xerrada més que mostrar els efectes i conseqüències que 

pateixen (ho expliquem) incideix en les causes que 

provoquen la problemàtica, i en analitzar els mecanismes 

de la societat que han fallat en un país tremendament ric 

però amb uns ciutadans pobres.. 3er i 4rt ESO/ Batxillerat 60 minuts

ordinador i pantalla i canó 

multimèdia. 
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