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producte descripció/objectius dirigit a durada1 recursos necessaris 

 
Tallers amb materials didàctics 
i pedagògics  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conjunt de materials didàctics i 
pedagògics dirigits a professorat i alumnat 
d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, i a l’educació no formal i 
informal, la finalitat dels quals és 
contribuir a l’educació entorn els 
conceptes de pau, democràcia, drets 
humans i desenvolupament humà 
sostenible  
 

centres educatius 
d’E.S.O. i Batxillerat; 
Casals de Joves, Esplais, 
Agrupaments Escoltes i 
altres espais de joves 
 
 
 
 

 
50 minuts * 
activitat 

 
1 tallerista per cada grup 
de 7-15 alumnes 

 
Xerrades i Conferències  
 
 
 
 
 

 
Tractament de temes d’actualitat des de la 
perspectiva de pau, drets humans, 
democràcia i desenvolupament humà 
sostenible 
 

 
població en general, 
Centres Cívics, Casals 
de gent gran, empreses, 
sindicats, 
administracions 
públiques 

 
30-50 minuts  

 
1 conferenciant 

                                                 
1 La durada pot ser adaptada ad hoc a les necessitats dels demandants dels serveis que s’ofereixen. 



 
 
Catàleg de serveis. Oferta 2012. 
                                                                                                                                                                                              

Associació l’Oliva de treball per la pau, els drets humans, la democràcia i el desenvolupament humà sostenible 
Gran Via de Carles III, 53, 5`3ª. 08028 Barcelona. Telf: (+34) 645 436 209. email: associaciooliva@gmail.com 

 

  

 
Dinamització de reunions 
 
 
 
 

 
Afavorir la participació i la presa de 
decisions per millorar l’eficiència de 
reunions d’equip i/o de grups de treball 

 
empreses privades, 
entitats del tercer sector, 
sindicats i 
administracions 
públiques 

 
a determinar 

 
a determinar 

 
Curs sobre tècniques de 
dinamització de les reunions de 
les entitats 
 
 

 
Capacitació dels membres d’entitats 
entorn les eines necessàries per 
aconseguir reunions participatives i 
resolutives 
 

entitats públiques, 
entitats privades i 
sindicats 
 

 
a determinar 

 
a determinar 

 
Curs sobre com fer difusió de 
les activitats i de l’entitat o 
l’empresa 
 
 
 

 
Introducció a les eines de difusió que 
ofereixen les TICs (tecnologies de la 
informació i la comunicació): ús de 
navegadors, twitter, facebook, creació de 
blocs, mitjans audiovisuals de la xarxa 
 

entitats públiques i 
entitats privades 
 
 
 

 
a determinar 
 

 
a determinar 
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Curs sobre gestió de projectes a 
entitats del tercer sector 
 

Introducció a la gestió i planificació 
tècnica i econòmica de projectes 

associacions i 
fundacions 

a determinar a determinar 

Elaboració de sociogrames i de 
mapes de xarxes relacionals 
 

 
Realització de totes les fases pel 
desenvolupament d’estudis de xarxes i 
elaboració de sociogrames  
 

entitats privades, entitats 
públiques i sindicats 
 

 
a determinar 

 
a determinar 

Estudis i diagnosis 
quantitatives i qualitatives 
 
 
 

Realització d’estudis en l’ambit de les 
ciències socials amb aplicació de diverses 
metodologies (ex: grups de discussió, 
enquestes,  estudi de casos, entrevistes, 
investigació-acció-participativa) 

entitats privades, entitats 
públiques i sindicats 
 
 

 
a determinar 

 
a determinar 

 
Elaboració d’estudis per la 
definició de polítiques 
públiques als ens locals i 
supralocals 
 
 
 

Elaboració d’estudis o plans orientats a la 
planificació de les intervencions 
econòmiques i socials del territori (ex: 
Plans d’Inclusió Social, Plans de 
Desenvolupament Comunitari, Plans 
Locals de Joventut, Plans de Cooperació i 
Educació al Desenvolupament, Plans de 
Dinamització Econòmica Local) 

ajuntaments, consells 
comarcals, consorcis, 
diputacions i altres ens 
locals i supralocals 
 
 
 
 

 
a determinar 
 

 
a determinar 
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Mediació comunitària 
 
 

Foment de la convivència veïnal i 
interpersonal per la prevenció, gestió i 
transformació dels conflictes socials 
comunitaris 
 

ajuntaments, consells 
comarcals, consorcis, 
diputacions i altres ens 
locals i supralocals 
 

 
a determinar 
 
 

 
a determinar 

Mediació familiar 
 

 
Alternativa voluntària per la solució de 
mutu acord de conflictes de caràcter 
familiar 
 

famílies 
 
 

 
a determinar 

 
a determinar 

Mediació intercultural 
 
 
 

 
Foment de la comunicació, la integració i 
la relació entre persones de diferents 
procedències culturals a través de la 
mediació preventiva, rehabilitadora i 
creativa 
 

entitats públiques, 
associacions de veïns 
 
 
 

 
a determinar 
 

 
a determinar 

Mediació laboral i mercantil 
 
 

Alternativa voluntària per la solució de 
mutu acord de conflictes d’afers laborals i 
mercantils 

empreses, sindicats 
 
 

 
a determinar 
 

 
1 mediador/a 
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Mediació escolar 
 
 
 

 
Foment de la resolució de conflictes des 
de la mediació entre alumnes-alumnes, 
alumnes-centre educatiu, centre educatiu-
famílies 
 

centres educatius 
 
 
 

 
a determinar 

 
1 mediador/a 

 
Gestió de projectes 
 
 
 

 
Planificació i redacció de projectes. 
Elaboració de Plans Estratègics 
 

empreses, sindicats, 
associacions, fundacions 
 

 
a determinar 

 
a determinar 
 

Monòlegs sobre temes 
d’actualitat 
 

 
En relació a temes d’actualitat, pau, drets 
humans, democràcia i desenvolupament 
humà sostenible 
 

centres culturals, bars 
 
 

 
30 minuts 

 
1 monologuista 

Tallers sobre reciclatge 
 

 
Com reciclar? A on va cada residu? 

CEIP, IES, IE, 
ajuntaments on es 
separin residus, centres 
cívics, altres 

 
1 hora 

 
1 tallerista per cada grup 
d’entre 7-15 persones 
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On som     
Associació l’Oliva 
de Treball per la Pau, els drets humans 
la democràcia i el desenvolupament humà sostenible 
 
 
Seu central 
Localitat: Barcelona, 08028 
Adreça: carrer Carles III, nº 53, 5è 3ª 
 
Seu Catalunya Central 
Localitat: Castellterçol, 08183 
Adreça: carrer Baix, 44 
 
Seu País Valencià 
Localitat: Castelló de la Plana, 12003 
Adreça: Avinguda del Mar, nº10, porta 15 
 
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer per correu postal a qualsevol de les adreces esmentades, o bé enviant-nos un correu 
electrònic a l’adreça associaciooliva@gmail.com 


