
PROJECTE  “COMUNITAT EDUCATIVA” 

 

 
 

FORMAT 
Xerrada de presentació i càpsules de video trimestrals. 
      
PROGRAMA 
Activitats dins el marc del projecte Comunitat Educativa de l’ONG Petits Detalls. 
https://www.petitsdetalls.org/sobre-nosaltres/ 
 
Aquesta ONG ha estat beneficiària d’un ajut econòmic en la convocatòria de projectes de 
cooperació al desenvolupament del passat any 2020 impulsada per l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès.    
 
DESTINATARIS 
Alumnes de primària (cicle mitjà i cicle superior). 
Alumnes de secundària i postobligatori.  
 
CALENDARI  
Curs escolar. Petits Detalls convidarà als centres educatius a participar de futures edicions.  
 
DURADA PREVISTA 
 

1. 3 minuts per vídeo (2 vídeos per trimestre) + debat segons les capacitats de cada grup 
classe en hores de tutoria. 

2. Entre 30 minuts i 1 hora per cada xerrada de presentació i sensibilització.  
 
OBJECTIUS  
Conscienciar, sensibilitzar i ensenyar valors solidaris a joves catalans amb la finalitat 
d’aconseguir una societat més justa i un món millor.  
 
Mostrar als alumnes de les escoles catalanes que en altres territoris del món es viuen realitat 
completament diferents a les nostres i que a través d’un petit esforç es poden aconseguir grans 
canvis.  
   
DESCRIPCIÓ 
A Petits Detalls creiem que les ONGs tenim dues missions principals: la primera, coordinar i dur 
a terme projectes de cooperació internacional. La segona, conscienciar, sensibilitzar i ensenyar 
valors solidaris als nens i joves dels països desenvolupats, amb la finalitat d'aconseguir una 
societat més justa i un món millor en el futur. 
 
Creiem que l'educació no sols pot canviar vides a Uganda, sinó que també ho fa a Espanya, i 
volem contribuir acostant les dues cultures a compartir una realitat comuna, el món que ens 
envolta.  
 
Durant el passat curs escolar, Petits Detalls ha creat l'informatiu INFOUGANDA  
https://www.youtube.com/watch?v=3Ae2LH_tyhQ, vídeos de tres minuts sobre la situació i la 
realitat dels nostres projectes a Uganda. Al final de cada vídeo es plantegen algunes preguntes 
perquè els alumnes les puguin debatre en classe.  
 
Durant el tercer trimestre, i com a part del compromís que assumeixen les escoles i els 
alumnes catalans, Petits Detalls i tots els centres col·laboradors organitzarem un esdeveniment 
conjunt i una recaptació de fons virtual per a finançar els projectes de Petits Detalls a Uganda.  
 
Aquest esdeveniment estarà subjecte a totes les mesures de seguretat per a prevenir la Covid  
 
 
 



METODOLOGIA 
La intervenció compta amb 3 fases:      
  

1. Xerrada de presentació del projecte als centres educatius interessats per part de l’equip 
de Petits Detalls. 

 
2. Activitats de sensibilització en format vídeo que convida al debat. Els vídeos i el 

material didàctic el proporciona l’ONG Petits Detalls, i l’activitat la condueix el personal 
docent segons les seves possibilitats i acords previs. 

 
3. Activitat conjunta de sensibilització amb tots els centres educatius participants del 

projecte amb la finalitat de recaptar fons per continuar desplegant el projecte.      
 
Les activitats de sensibilització les dinamitzaran professors en hores de tutoria. Prèviament, 
l’equip de Petits Detalls haurà presentat el projecte i facilitat el material al centre. Aquest 
material estarà penjar a la plataforma youtube i s’haurà de projectar a classe. Pel que fa a les 
xerrades de presentació , l’equip de Petits Detalls les pot fer presencialment o online.  
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Aula del centre educatiu. 
 
RECURSOS 
Humans: ONG Petits Detalls i Departament municipal de Cooperació Internacional.  
Econòmics: El recurs pel centre educatiu és gratuït. 
 
INFORMACIÓ 
Departament de Cooperació Internacional cooperacio@montornes.cat 
Tel. 93 572 11 70 ext. 1905 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5721170/ 630281538 
 
 


