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17 d’octubre. Dia Mundial per a
l’Eradicació de la Pobresa
Guia didàctica

Plataforma d’Acció Social Kabua
http://kabua.uab.cat/

La present guia us donarà eines i
estratègies per tal de treballar “El Dia
Mundial per a l’Eradicació de la Pobresa”
a partir de la utilització de la Plataforma
d’Acció Social KABUA.
Les activitats que us presentem solament
són suggeriments, que vosaltres podeu
adaptar al vostre alumnat, o a la realitat
del vostre centre educatiu o entitat. Us
animem a que doneu el vostre toc
personal a les activitats.
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Objectius
Objectiu general de la guia:
 Donar pautes i estratègies pedagògiques als educadors, ja sigui del
context formal o no formal (docents, monitors, treballadors socials,
etc) per poder desenvolupar el tema de l’eradicació de la pobresa
amb els joves, a fi que reflexionin al voltant de la temàtica i creïn
propostes de transformació social.

Objectius específics:
Que els educadors siguin capaços de:
 Conèixer i valorar les possibilitats didàctiques dels continguts i eines
digitals de la plataforma Kabua, específicament les de la temàtica de
la Pobresa.
 Identificar la relació de la temàtica de la Pobresa (i temàtiques
relacionades amb aquesta) amb els continguts de la seva
assignatura per tal de dissenyar estratègies d’aprenentatge amb els
joves.
 Dissenyar i aplicar estratègies metodològiques per tal de integrar els
materials i recursos de la temàtica de la Pobresa disponibles a la
Plataforma d’Acció Social Kabua dins les activitats d’aprenentatge
de l’aula (o dels escenaris no formals).
 Interactuar amb els joves dins les xarxes socials de Kabua
(plataforma, Fa i Twitter) per tal d’afavorir la reflexió i la
participació activa envers la temàtica i del desenvolupament de
propostes de transformació social per part dels joves.
 Guiar el desenvolupament de les propostes de transformació social
dels joves amb eines digitals amb el suport de la plataforma Kabua.
 Identificar noves maneres d’avaluar l’aprenentatge dels joves a
través de les propostes dels joves i de les xarxes socials.
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Introducció
La Plataforma d’Acció Social Kabua té com a objectiu oferir eines per tal
que els joves, de manera autònoma o acompanyada, s'apoderin. Entenent
per apoderament el procés pel qual una persona o un grup social
adquireix o rep els mitjans per enfortir el seu potencial en termes
econòmics, polítics o socials i siguin capaços d'ajudar a transformar la
seva realitat de manera cooperativa.
Per tal de poder fer ús de totes les funcionalitats de la plataforma és
imprescindible registrar-se. En aquesta, hi tenen cabuda tant joves,
educadors (mestres, monitors, treballadors socials, etc.) i investigadors,
entre d’altres rols.
Un cop registrat, els membres de Kabua, poden editar el seu perfil
(agregant nous membres, canviant la seva foto de perfil, etc.) i accedir a
tots els apartats de la plataforma.
D’una banda, a la part superior de la plataforma, trobem el registre, els
membres, el Timeline, el Mapa Web i el Contacte. I d’altra banda, una
barra d’opcions que et permet accedir als diferents apartats que ofereix la
plataforma:
 Què és Kabua?
 Què pots fer a Kabua?
 Per a qui és Kabua?
 Qui som?
 12 mesos, 12 lluites
 Fòrum Kabua
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Guia breu sobre els materials
A nivell general, els joves de Kabua poden realitzar dues grans actuacions
a la plataforma. D’una banda, informar-se i opinar i d’altra banda, crear,
proposar i actuar.
Aquestes actuacions es troben a l’apartat 12 mesos, 12 lluites, on la
plataforma ofereix un espai per a reflexionar i treballar un dia
internacional de cada mes. En aquest espai, la plataforma proporciona
materials de caire divers (notícies, vídeos, exemples de lluita, entre
d’altres) a fi que els joves s’informin sobre aquell dia, generin
coneixement i proposin actuacions en relació a la temàtica concreta.

Per tal que els joves prenguin consciència de l’estat actual de la qüestió,
s’oferirà cada mes un visionat entorn el tema, recolzat per dades oficials i
actuals.
Al mes d’octubre el vídeo se centra en el Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Pobresa. Aquest té una perspectiva global-local (glocal),
és a dir, intenta explicar com la pobresa està afectant a la població a nivell
mundial fins endinsar-se al nostre territori, Catalunya.
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A continuació es presenten les dues grans actuacions que els joves poden
realitzar a la plataforma:
1. Informa’t i opina
En aquest apartat trobaràs notícies i exemples de lluita Global i Local per
tal que els joves coneguin quin és l’estat de la qüestió i què s’està duent a
terme al seu voltant envers aquesta situació.
Un cop els joves s’han informat, podran dir la seva al fòrum sobre
l’eradicació de la pobresa. En aquest, podran crear un nou tema o fer
comentaris dels ja existents (es poden afegir comentaris de text, vídeo,
imatges o d’altre tipus d’arxius com a documents adjunts).
2. Crea, proposa i actua
En aquest apartat els joves han de crear les seves propostes d’acció social.
Per fer-ho, la plataforma posa a l’abast de tothom un llistat d’eines 2.0 i
un directori d’organitzacions i institucions d’acció social properes. A més,
per aquells joves que necessitin una empenta en la seva creació, Kabua
facilita algunes idees que de ben segur els inspiraran.

4

Plataforma d’Acció Social Kabua
http://kabua.uab.cat/

Per què fer servir Kabua amb els joves?
És un espai creat per joves i destinat a joves inquiets, creatius,
emprenedors i amb ganes de conèixer i canviar la realitat que els envolta.
Per aquest motiu Kabua t’ofereix un espai on els joves:
 S’informen amb notícies, vídeos i altres materials d’interès
 Pensen sobre la realitat que els envolta
 Reflexionen sobre les problemàtiques socials
 Interactuen amb altres joves
 Descobreixen exemples de lluita
 Creen les seves propostes
 Coneixen entitats d’acció social
 Es mobilitzen
 Opinen en els fòrums
 Voten les millors propostes
 Comparteixen les seves idees, materials i propostes
A més a més:
 Desenvolupen habilitats comunicatives
 Treballen la competència digital
 Aprenen a cercar i avaluar críticament informació
 Generen coneixement
 S’apoderen
I tot això, en un entorn virtual d’aprenentatge on els joves són els
principals protagonistes i agents de canvi.
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Usos de Kabua en un entorn educatiu formal
La plataforma Kabua t’ofereix un espai on treballar al llarg del curs escolar
molts temes d’interès divers i d’actualitat dins de la teva assignatura. A
continuació trobaràs alguns consells generals que t’ajudaran integrar
Kabua a l’aula:

 Selecciona articles de Kabua i demana als joves que facin una
lectura comprensiva.
 Crea un debat a l’aula sobre alguns dels temes tractats a Kabua i
propicia que els joves es plantegin preguntes.
 Demana als joves que intentin buscar informació sobre la temàtica i
creïn un fòrum a Kabua a fi de respondre les preguntes
anteriorment plantejades.
 Suggereix als joves alguna pel·lícula relacionada amb la temàtica en
qüestió. I seguidament crea un cinefòrum a Kabua en el qual els
joves participin i comentin els aspectes més destacats de la
pel·lícula.
 Penja materials de suport al fòrum per ajudar a dinamitzar-lo.
 Modera el debat generat al fòrum i avalua la qualitat de les
aportacions.
 Proposa que busquin informació en relació a la temàtica i que la
pengin a la plataforma.

 Incentiva als joves a que creïn recursos relacionats amb la pobresa
amb les eines 2.0 facilitades a la plataforma:
o Àudios (enregistraments dels joves opinant sobre la pobresa,
entrevistes)
o Vídeos (muntatges, lipdubs, documentals o reportatges)
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o Imatges (fotografies, il·lustracions digitals, entre d’altres)
o Redactats (assaigs, resums, crítiques i propostes)
Proposa als joves que pengin els recursos creats a la plataforma i
els comparteixin a les xarxes socials amb el hashtag
#eradicarpobresa. I si cal, pots crear nous hashtags per reflexionar i
debatre sobre un tema més específic sobre la pobresa, per exemple,
#pobresaenergetica.
Prepara un concurs amb els joves, de manera que es premiï la seva
participació.
Demana’ls que mapegin en el mapa de la plataforma la seva
proposta per tal d’ubicar-la i dur-la a terme.
Suggereix als joves que contactin amb alguna entitat d’acció social1 i
proposin de dur a terme la seva proposta.
Busca alguna entitat d’acció social i demana si podeu fer-los una
visita.
Sol·licita la col·laboració d’algun expert que vingui a l’escola a fervos una xerrada relacionada amb la temàtica. Després, poden fer
servir els fòrums Kabua per compartir aquestes reflexions.

Kabua es pot vincular a moltes àrees del coneixement, per la tipologia de
temàtiques tractades en la plataforma. Bé és cert que els àmbits d’estudi
estan més vinculats amb les ciències socials, però a continuació et
mostrarem alguns exemples concrets per algunes assignatures, de manera
que agafis idees i et sigui més fàcil vincular Kabua amb la teva pròpia:

Assignatura

Proposta

Català, castellà, anglès Elaborar un manifest dirigit al Síndic de Greuges.
Ciències Socials

1

Quins són els països que viuen en extrema
pobresa? Identifica’ls en un mapa i dóna idees per
solucionar aquest problema

A la plataforma trobaràs un directori amb entitats d’acció social de caire divers.
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Ciències Naturals

Quins aliments son els més adients per un banc
d’aliments? Prepara’n un a la teva comunitat!

Tecnologia

Quines tecnologies ajudarien a reduir la pobresa al
món i com?

Economia

Com es pot gestionar
familiar/domèstica?

Música i plàstica

Treballar iniciatives com Landfill Harmonic, en la
que joves sense recursos creen instruments
musicals amb objectes reciclats.

Ètica i ciutadania

Treballar bones i males pràctiques a partir de
notícies de diaris o analitzar alguna llei en relació a
la pobresa.

millor

l’economia

A més, tot i que no sigui una assignatura, l’hora de tutoria també és un
molt bon espai on treballar temes de caire social, com el Dia Internacional
per a l’Eradicació de la Pobresa.
Finalment, totes les idees sorgides es pengen al fòrum de Kabua i es voten
les millors propostes a fi de treballar-les a classe.
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Usos de Kabua en un entorn educatiu no formal
Els contextos no formals (esplais, centres oberts, etc.) son un bon espai
per treballar temàtiques d’acció social. En aquest sentit, la plataforma
d’Acció Social Kabua ofereix una diversitat de temes que poden ser
objecte d’actes reivindicatius d’aquests espais al llarg de l’any.
En aquests aquest cas, en relació a la pobresa, hi ha una gran varietat
d’activitats que poden fer els joves per conscienciar-se de l’estat actual de
la qüestió i actuar.
Algunes de les propostes que pots dur a terme amb els joves per treballar
el tema de pobresa són:
 Fer debats on tractar la situació actual, reflexionar entorn el nostre
paper i fer propostes individuals i col·lectives per millorar la
situació.
 Crear cançons on els joves realitzin una denúncia social.
 Fer dinàmiques i jocs relacionats amb la temàtica per
posteriorment reflexionar-hi.
 Realitzar una obra de teatre i recaptar els diners per un fons social.
 Proposar un sopar solidari a la teva entitat i convidar als membres
del teu entorn per fer una recollida d’aliments.
 Preparar una cursa solidària per ajudar als col·lectius més
desfavorits de la comunitat.
 Contactar amb entitats de l’entorn que tinguin vinculació amb el
tema, per tal de elaborar propostes d’ajuda:
o Donar els aliments recollits a un menjador social.
o Donar roba.
o Realitzar una festa benèfica.
 Preparar un mercat solidari de segona mà per recaptar diners
destinats a una causa benèfica.
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Si tens qualsevol dubte, pots contactar
amb nosaltres a:




La pàgina web de KABUA
La pàgina de Facebook KABUA
El nostre compte de Twitter

Equip Kabua
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