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EDUCO
Som una ONG global de cooperació per al desenvolupament, amb més de 25 anys d’experiència, que actua a favor de la
infància i la defensa dels seus drets, en especial el dret a una educació equitativa i de qualitat. Treballem amb els infants i el seu
entorn per promoure societats més justes i equitatives que garanteixin els seus drets i el seu benestar. Desitgem un món on els
infants gaudeixin plenament d’una vida digna.
Realitzem projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament i entenem que les accions de sensibilització i educació
per al desenvolupament en el nostre país contribueixen a transformar consciències per crear una ciutadania global més justa
i solidaria.

PRESENTACIÓ
Amb l’objectiu de promoure les activitats de sensibilització que desenvolupem, us presentem el catàleg d’Educo amb les
nostres propostes.
Les exposicions que presentem, són la mostra del treball que realitzem i també de les realitats dels països on estem presents així
com una eina de sensibilització per els eixos temàtics sobre els que recolzem la nostra feina: l’educació i els Drets dels Infants.
Aquest catàleg s’ofereix a ajuntaments, equipaments culturals i esportius, biblioteques, centres culturals, universitats, empreses,
comerços i espais públics que vulguin participar en la difusió i en la sensibilització sobre temes relatius a la nostra labor. A més,
també poden ser un complement a l’oferta d’educació per al desenvolupament que oferim en el sector educatiu formal: els
centres d’educació infantil, primària i secundària.
Volem impulsar la ciutadania activa i crítica per generar dinàmiques transformadores de les injustícies socials.
Si voleu seguir les nostres activitats podeu consultar el nostre web: www.educo.org
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1
Els Drets dels Infants
Exposició de siluetes de cartró
Activitats Complementàries
Xerrades
En el context de l’exposició sobre els Drets dels Infants, oferim la possibilitat d’organitzar xerrades i tallers dirigits tant a infants
com a adults. Aquesta activitat també ofereix la possibilitat d’organitzar tallers sobre educació en Drets dels Infants per a
professorat i educadores i educadors.

CONTINGUT
Totes els infants del món, sense distinció, tenen els mateixos drets. En un llenguatge planer es mostra la Convenció sobre els
Drets de l’Infant de 1989 i el vincle del nostre treball amb aquests drets.
Els drets suposen unes responsabilitats per part dels adults, governs i dels mateixos infants.

FITXA TÈCNICA
• Descripció: 10 panells de foam de 150 x 90 cm
• Fixació: suport triangular en cada panell
• Material de difusió: pòster digital i fulletó
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2
“L’ explotació laboral infantil” Bangla Desh 5 anys desprès
Exposició fotogràfica
Activitat Complementària
Reportatge i xerrada
En el marc de l’exposició fotogràfica oferim la possibilitat d’organitzar una activitat al voltant de 60 minuts de duració. Aquesta
activitat consta de la visualització del reportatge Creciendo con Intervida (35’) o Antes de crecer (18’), una xerrada sobre explotació
infantil i Drets dels Infants, i un debat amb el públic assistent.

CONTINGUT
L’any 2007 mostràvem la dura realitat dels infants treballadors de Bangla Desh. Ara, afegim noves fotos preses dels mateixos
infants 5 anys després.
Malgrat que l’explotació infantil perdura, hi ha més infants que tenen l’oportunitat de millorar la seva qualitat de vida: no deixen
de treballar però poden finalitzar els seus estudis.

FICHA TÈCNICA
• Descripció: 11 plaques de policarbonat (molt lleugeres) de 100 x 70 cm amb fotografies i text
• Fixació: 2 penjadors per fotografia
• Material de difusió: pòster digital i fulletó
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3
L’educació, camí de futur
Exposició de cubs
Activitat Complementària
Reportatge i xerrada
En el marc de l’exposició fotogràfica oferim la possibilitat d’organitzar una activitat al voltant de 60 minuts de duració. Aquesta
activitat consta de la visualització del reportatge Happy Education en Camboya (16’), una xerrada sobre el dret a l’educació i els
Drets dels Infants, i un debat amb el públic assistent.

CONTINGUT
Aquesta exposició mostra l’aposta d’Educo per l’educació com la millor opció per sortir de la pobresa i accedir a una vida millor.
Presentem una visió global del dret a l’educació en el món, que combina el marc general pautat per els organismes internacionals amb innovadors projectes d’Educo com el Rincón del buen trato de Bolivia, l’Educación feliz de Camboya o les Bibliotecas
viajeras de Ghana.

FITXA TÈCNICA
• Descripció: 6 torres fetes amb 24 cubs de foam de 50 x 40 cm, amb texts i imatges als 4 costats
• Fixació: els cubs es sostenen entre ells
• Material de difusió: pòster digital
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4
Mirades al sur
Exposició fotogràfica
Activitats Complementàries
Xerrades
S’organitzen xerrades de sensibilització sobre un país on treballa Educo.

CONTINGUT
Mitjançant 20 fotografies –mirades d’infants, d’homes i de dones– ens acostem a les realitats d’aquestes persones en diferents
països on treballem.
Un recull d’històries autèntiques i personals que ens permeten un apropament més humà a la seva quotidianitat.

FITXA TÈCNICA
• Descripció: 20 fotografies de 80 x 50 cm
• Fixació: 2 penjadors darrere de cada fotografia
• Material de difusió: pòster digital
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