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EDUCO
Som una ONG global de cooperació per al desenvolupament que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, en
especial el de rebre una educació de qualitat. Treballem amb xiquetes i xiquets i el seu entorn per a promoure societats més
justes i equitatives que garantisquen els seus drets i el seu benestar. Volem construir un món a on totes les persones puguen
gaudir plenament d’una vida digna.
La nostra prioritat són les xiquetes, els xiquets i els adolescents, en particular aquells grups més vulnerables i exclosos, i amb
l’atenció especial cap a les xiquetes.
El nostre treball va dirigit a vetllar per l’efectiva realització dels drets de la infància, en el marc de la convenció internacional
que els regula (Convenció sobre els Drets de la Infància, 1989) i la cerca del màxim benestar infantil, que es configura com un
marc idoni per a avaluar l’avanç cap a societats més justes.
Aquest enfocament de drets comporta l’aplicació en totes les nostres actuacions dels principis fonamentals de la convenció:
la no discriminació, l’interès superior de la infància, el dret a la supervivència i el desenvolupament, i el dret de xiquetes, xiquets
i adolescents a expressar les seues opinions i a ser tinguts en compte en tots els assumptes que els afecten.
L’ educació, a més de ser un dret en sí mateix, és un mitjà indispensable per assolir els altres drets i llibertats. Per això compartim la convicció de que deu ser inqüestionable, disponible, accessible, acceptable i adaptable. Creiem que només d’aquesta
manera, és capaç de transformar la vida de les persones i de les comunitats a on viuen, contribuint a construir societats més
justes i equitatives.
Les nostres exposicions contribueixen a donar a conèixer els problemes del món, amb el despertar de consciències crítiques
en el nostre entorn. Per això , treballem per impulsar i reforçar un concepte de ciutadania global activa basada en el respecte
i la promoció de la dignitat humana, en una consciència social crítica i amb capacitat per generar dinàmiques transformadores
de les injustícies socials. Això implica col·laborar en el desenvolupament de consciències i actituds crítiques, tolerants,
responsables i solidàries, que servisquen per fomentar la cooperació entre les persones i les societats, orientades a la promoció de la justícia social. Amb aquest objectiu, desenvolupem accions de sensibilització en ajuntaments, biblioteques, centres
culturals, universitats, etc.
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EXPOSICIONS EDUCO
Aquesta exposició Educo, tracta sobre l’aposta per l’educació com millor opció per a eixir de la pobresa i accedir a una vida millor.
Comencem emmarcant el concepte del dret a l’educació en el context global a través dels òrgans internacionals i mostrem com
Educo treballa en sintonia amb aquestes organitzacions.
A través de diferents exemples, presentem projectes que funcionen amb metodologies innovadores, creativitat i participació
infantil. Des del “Rincón del Buen Trato” a Bolívia al “Proyecto Educación Feliz”a Cambodja, passant per les “Bibliotecas móviles”
de Ghana.
També mostrem com treballem en facilitar l’accés a l’escola i la millora de la qualitat educativa de diverses formes per a que
millore l’aprenentatge de xiquetes i xiquets. Donem a conèixer els “Gobiernos estudiantiles” en El Salvador, o el “Programa
de Refuerzo para el alumnado” a Mali amb problemes en l’aprenentatge. Introduirem la cultura bilingüe a Guatemala amb
“Cosmovisión Maya K´iche”; o “El futbol como instrumento educativo” a Burkina Faso; “La escuela que innova, los niños y niñas
que aprenden” a Perú i la metodologia “De niño a niño” a l’Ecuador.
Finalment dediquem un espai al programa de beques per a xiquetes de 12 anys, exemple d’iniciativa per a que les xiquetes
no siguen discriminades ni patisquen abusos i puguen avançar en els seus estudis gràcies a l’educació secundària.

EDUCO I L’EDUCACIÓ
A Educo considerem que l’educació és l’eina fonamental per a que les persones puguen transformar el seu context a nivell
personal, local i global.
L’educació és a més un mitjà indispensable per a aconseguir els altres drets i llibertats.
Què volem aconseguir en l’Educació?
El nostre objectiu en Educació és que tots els xiquets i les xiquetes vagen a l’escola i acaben, com a mínim la primària,
que l’educació que reben siga de qualitat i que les seues escoles tinguen els materials i els espais adequats.
Ens referim a un accés de totes les xiquetes i xiquets a una educació de qualitat sense discriminació per raons de posició social,
nacionalitat, ètnia, cultura, gènere, opinió política o religió.
• A Guatemala, elaborem materials didàctics en llengua maia i espanyola que garantisquen una educació inclusiva i intercultural i eviten l’abandonament i el fracàs escolar de la població maia.
• A Bangla Desh, treballem per a donar educació a xiquets, xiquets i adolescents que no han pogut anar a l’escola o que han
abandonat els seus estudis.
I que es complisquen les condicions de salut i nutrició adequades per a que totes les xiquetes i xiquets puguen aprendre
i desenvolupar-se.
• A Mali proporcionem atenció mèdica i escolarització a 800 xiquets i xiquets que a causa de conflicte armat van quedar
sense accés a l’escola.
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FICHA TÈCNICA
• L’exposició és molt completa i a la vegada molt lleugera i fàcil de muntar.
• Consta de 24 cubs de cartró ploma de 50 x 40 cm il·lustrats per els 4 costats (128 imatges, textos i gràfics)
• Els cubs conformen 6 columnes de 4 cubs cadascuna.
• Aquest format desestructurat permet oferir activitats per a la infància i per a persones adultes, que poden jugar
amb els cubs i modificar l’exposició al gust de l’escola dels teus somnis.
• Educo sempre ofereix els seus materials de forma gratuïta, demanant a les entitats receptores assumir, si és possible,
el transport/enviament de l’ exposició.
Activitats complementàries:
Reportatge i xerrada
En el marc de l’exposició fotogràfica oferim la possibilitat d’organitzar una activitat de 60 minuts de durada aproximadament.
Aquesta activitat consta d’una xerrada sobre el dret a l’educació i els drets de la infància i un debat amb el públic assistent.
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