IDEES PER A
CENTRES
EDUCATIUS
Ets una escola, institut o universitat i vols participar a
#GivingTuesday? En aquest document trobaràs idees d’accions
i exemples reals.

#GivingTuesday és un moviment global que
incentiva la solidaritat i multiplica les bones
accions. El seu objectiu és dedicar un dia
sencer a celebrar l’acció de donar, aquest
any l’1 de desembre.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Planiﬁca una activitat educativa i lúdica
Una bona manera d’implicar i conscienciar sobre la importància de la solidaritat és
organitzar tallers o activitats lúdiques a l’escola on els alumnes gaudeixin,
desenvolupin la seva creativitat i se sentin motivats a participar.

ESCOLES DE JEREZ DE LA FRONTERA

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL

Els alumnes es van unir per un mateix
projecte amb la Fundación Esperanza.
Van impartir tallers i van elaborar
treballs manuals amb missatges positius
i altruistes, que van enviar a escoles de
Guatemala.

Els alumnes de primer cicle juntament
amb els professors van elaborar
giving-cors amb idees del que donarien
pel #GivingTuesday i van mostrar el seu
agraïment al personal de l’escola.

IES FORAMONTANOS

CENTRO ESCOLAR EMPORDÀ

Van organitzar un mercat solidari a l’hora
del pati amb la ﬁnalitat de recaptar fons i
destinar-los a l’ONG local Ruta 6 del
municipi.

Els alumnes de 3r d’ESO van elaborar un
photocall solidari amb treballs manuals
perquè tota l’escola pogués fer ús d’ell i
compartir les fotograﬁes a les seves
xarxes socials.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Organitza una sessió de sensibilització
Organitzar estands, conferències o sessions d’informació i sensibilització al centre
ajuda a donar a conèixer causes que poden ser d’interès per als alumnes i augmenta
l’actitud altruista del personal.

CIFP ANXEL CASAL

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Van muntar estands i van organitzar
xerrades informatives amb l’Asociación
para la Donación de Médula Óssea y
Cordón Umbilical.

El centre va convidar a la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
per a explicar a l’alumnat la seva causa.

Prepara un esmorzar o berenar solidari
Qualsevol excusa és bona per unir-se i prendre una xocolata calenta amb pastes o un
pica-pica conjunt. I no se’ns acut una millor que omplir-se l’estómac recaptant per una
bona causa!

JESUÏTES DE GRÀCIA
Van preparar un dinar solidari per
recaptar fons a favor del’organització
MigraStadium.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Organitza una cursa o caminada solidària
Unir esport i solidaritat és guanyar el doble. Organitzar activitats o jornades on el
personal del centre pugui participar i sentir-se realitzat tant físicament com
personalment.

TECNOCAMPUS / COLEGIO LÓPEZ Y VICUÑA
Ambdós centres van organitzar una caminada
solidària per recaptar fons a favor d’una causa.

Crea un espectacle benèﬁc
Llums, càmera i acció! Fes volar la teva creativitat i desenvolupa un espectacle amb els
alumnes, professorat, AMPAS... a favor d’una causa social. Pot ser un concert, una obra
teatral, un espectacle de màgia...

CEIP JAIME VERA / COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Ambdós van realitzar un concert solidari a mà
dels seus alumnes i a favor d’una causa social

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Organitza una recollida d’aliments, joguines,
roba...
#GivingTuesday és un bon motiu per donar una segona oportunitat a tot allò que ja no
necessitem. Busca tot el que ja no utilitzis, sigui el que sigui, i dóna-ho!

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL / IES CLARA DEL REY
Ambdós van realitzar una recollida d’aliments amb
l’objectiu d’aconseguir més de 1.000kg d’aliments.

Crea una xarxa de persones ambaixadores de
#GivingTuesday
Implica a diferents membres del centre i anima’ls a organitzar qualsevol iniciativa
solidària amb motiu del #GivingTuesday.

COLEGIO LICEO DE MONJARDÍN
Un grup d’alumnes va realitzar un projecte
de formació, sensibilització i acció a favor
dels refugiats.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Dóna suport a una organització per a una major
visibilització del seu projecte
Interessa’t per una causa social, contacta amb l’organització, fundació o entitat que lluiti
per ella, involucra als grups d’interès del centre (alumnes, AMPAS, pares, professorat) i
dóna visibilitat al seu projecte i al moviment #GivingTuesday.

UNIVERSIDAD ESADE

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL

Un grup d’estudiants va
treballar per aconseguir
donants de sang i un altre
grup va donar suport a
ACIDH per donar visibilitat a
les persones amb
intel·ligència límit.

Va donar suport a l’ONG Agua
de Coco, adquirint 25
exemplars del seu conte
solidari. Amb el conte, van
treballar la solidaritat a l’aula
dels més petits del col·legi.

COLEGIO MARINA
Va organitzar una jornada
amb els alumnes i pares on
donaven visibilitat al projecte
de la Fundación Aspanin.

Fomenta el voluntariat
Proposar accions de voluntariat als alumnes amb motiu del #GivingTuesday és
motivar-los en el seu creixement personal, portar-los a conèixer noves persones, fomentar
la seva actitud altruista i empatia i oferir-los gaudir fent una bona acció.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Sis alumnes van acudir a l’Hospital Germans Trias i Pujol
per compartir el seu temps amb els nens de la planta de
pediatria.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Crea un projecte social amb els alumnes
Aproﬁta #GivingTuesday per planiﬁcar un projecte social a favor d’una organització o
una causa social dut a terme pels alumnes per augmentar la implicació dels joves en
causes socials.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Van organitzar accions de sensibilització
a la plaça de la Universitat.

POSTGRAU ESADE
Un grup d’alumnes va treballar per donar
suport a la recaptació de fons d’un
projecte vinculat al #GivingTuesday.

UIC DE BARCELONA
Un grup d’alumnes va presentar als altres
estudiants de la universitat el seu
Programa de Beques d’Inclusió Social.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Organitza una donació de sang
Donar sang és una acció que pot arribar a salvar tres vides, a la vegada que no causa
cap problema a aquella que la dóna. Increïble! Col·labora amb una entitat sanitària per
organitzar una donació de sang al teu centre.

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Va col·laborar amb Cruz Roja
Española i van instal·lar un autobús
de donació al carrer del centre.

Utilitza les xarxes socials
Durant el període previ i al llarg del dia del #GivingTuesday, comunica la teva causa o el
suport a una causa social determinada amb el hashtag #GivingTuesday. Anima als
estudiants a fer el mateix!

FILOLOGIA UB
Va fer una crida als seus estudiants i
seguidors per participar en la
caminata Magic Line de l’Hospital
Sant Joan de Déu.

LA SALLE CONGRÉS
Va comunicar la col·laboració amb
un projecte del Líban, liderat per
Fratelli-Proide.

IDEES CENTRES EDUCATIUS

Anima’t i comença a planiﬁcar
la teva campanya!

Si tens qualsevol dubte de com planiﬁcar la teva
campanya pel #GivingTuesday, escriu-nos a
info@givingtuesday.es

Promotores del 2020
Organitzacions

Empreses

Col·laboradors estratègics

