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Entitat 
Nom: Obre’t’ebre 

Adreça: Avinguda de l’Estadi, s/n 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977 50 45 73 Correu-e: sveterresebre@hotmail.com 

Web: http://www.obretebre.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Mou-te per aprendre dels altres. Els intercanvis juvenils? 

Responsable: Cecile Thevenot i Rut Valls Domingo 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres: Internacional i Educació no formal  

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Fomentar els valors universals de la igualtat, solidaritat, tolerància, el respecte i 
civisme 
2. Promoure l’associacionisme entre les i els joves de les zones rurals 
3. Despertar l’interès sobre la importància del voluntariat i la participació activa en el 
desenvolupament de la comunitat 
4. Promoure les competències personals i socials de les i dels joves procedents de 
diferents àmbits 
5. Educar persones socialment actives, compromeses i conscients de les necessitats de 
la societat 

Descripció: Taller pràctic educatiu i participatiu destinat a fomentar l’educació no formal i la 
mobilitat juvenil a través dels intercanvis juvenils interculturals del Programa Joventut 
en Acció de la Unió Europea.  
Es treballarà amb les i els alumnes, a través d’experiències de voluntari@s, 
d’exposicions de fotografies, dinàmiques de grup, treball en grup, intercanvi 
d’experiències, audiovisuals i participació dels diferents actors implicats: 
   - Què són els intercanvis juvenils? 
   - Com es prepara un intercanvi juvenil? 
   - Com buscar projectes i col·laboradors per a intercanvis juvenils? 
   - Com contactar amb les diferents organitzacions? 
   - Què és la interculturalitat? 
   - Com resoldre conflictes? 
   - Què és el YouthPass i les competències claus per a l’aprenentatge permanent? 

Destinataris: a partir dels 13 anys 

Durada: 8 hores distribuïdes en sessions d’una hora 

Preu:  20€/h 
 Gratuït  

Observacions: El taller s’anirà adaptant tenint en compte les característiques, necessitats i 
motivacions del grup. Seria necessari tenir accés a un ordenador amb una pantalla i 
projector. Es pot realitzar en varies sessions d’una a dos hores. Proposem aquest taller 
com a alternativa a que l’alumnat pugui fer un intercanvi com a viatge de final de curs. 
En cas de que es vulgui realitzar un intercanvi com a viatge de final de curs, les hores, 
i per tant el preu canviarien. 

 


