
DISSENY DE CAMPANYES CREATIVES 
PER A LA SOLIDARITAT 
La creativitat és la clau per trencar amb la indiferència. 
T’atreveixes a aportar el teu gra de sorra? 

FORMACIÓ EN L ÍNIA



OBJECTIU DEL TALLER

Oferir a l’alumnat de la Universitat de Girona 
coneixements, pautes i eines per posar 
en marxa de manera autònoma accions, 
iniciatives, projectes o campanyes creatives de 
sensibilització, per contribuir a la construcció 
d’un món més just i solidari. 

Imparteix: Jorge Castañeda. https://jorgecastaneda.es/

Duració:  12 hores de formació en línia en directe i entre 4 i 8 hores de 
treball pràctic (és opcional la participació en la posada en 
marxa d’una campanya de sensibilització)

Places limitades: 35 alumnes 

Plataforma: Zoom

Horari: de 17:00 a 19:30 h
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Sessions de formació en línia en directe:

Sessió 1: El concepte de ciutadania activa i els processos de canvi.  

Sessió 2: Què és una campanya i quins passos cal seguir per al seu disseny, planificació i execució. 

Sessió 3: Consells, eines i exemples de campanyes eficaces.  

Sessió 4: Generant continguts. Sensibilitzar-se per sensibilitzar en la lluita contra la discriminació i la 
xenofòbia. 

Sessió 5: Dur a la pràctica un projecte de campanya. 

Treball en grups i llançament de campanya (opcional). 

Es generaran grups de treball que s’implicaran en la posada en marxa d’una campanya de 
sensibilització en temes de refugi, migració i lluita contra la xenofòbia. Els grups comptaran amb 
l’acompanyament del formador i amb el suport del Comitè espanyol de l’ACNUR.

3, 5, 10, 12 i 13 DE  
NOVEMBRE

FINS AL 3 DE 
DESEMBRE

*Per a inscripcions: https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Voluntariat/Inscriu-te

*Per a més informació sobre el taller: annalisa.maitilasso@eacnur.org

Aquest taller forma part del projecte “No deixis a ningú enrere: La universitat es mou per les persones refugiades i els ODS”, promogut pel Comitè espanyol 
de l’ACNUR, amb la col·laboració i el suport de la Universitat de Girona i el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID).

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Voluntariat/Inscriu-te

