
EDUCAR 
PER A UNA 
CIUTADANIA 
GLOBAL

A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.548.04.58

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
València: 96.352.41.93
Saragossa: 976.22.05.22

Xarxa d’educadors i 
educadores per a una 
ciutadania global: 
CiudadaniaGlobal.org

Moviment per 
l’educació 
transformadora i la 
ciutadania global:
EducacionTransformadora 
Global.org 

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Facebook: Educar para 
una ciudadanía global

Inscriu-te al nostre 
butlletí de notícies: 
OxfamIntermon.org/
educar/formulari

Informa’t del que fem 
i participa:

Seus territorials: 

educacion@oxfamintermon.org

Canviar l’escola 
és canviar el món

L’educació és una estratègia 
imprescindible per impulsar un model 
social, polític i econòmic respectuós 
amb totes les persones, en el qual la 
ciutadania siguem conscients de la 
nostra pertinença a una comunitat 
local i global i ens comprometem 
activament en la construcció d’un 
món més just i sostenible.

Els i les educadores som agents de 
canvi que podem impulsar aquesta 
transformació social a les nostres 
aules, als nostres centres i al nostre 
entorn. Des de la Xarxa d’educadors 
i educadores per a una ciutadania 
global, apostem pels centres 
educatius transformadors on es 
generen processos innovadors que 
transcendeixen la visió purament 
instrumental de      l’educació.

Fomentar el respecte i la valoració de la diversitat com a font 

d’enriquiment humà, la consciència ambiental i el consum 

responsable, el respecte dels drets humans individuals i socials, la 

igualtat de gènere, la valoració del diàleg com a eina per a la resolució 

pacífica dels conflictes i la participació democràtica, la 

coresponsabilitat i el compromís en la construcció d’una societat 

justa, equitativa i solidària.
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QUAN ELS DRETS ES TORCEN
QUÈ SÓN ELS DRETS 
SOCIALS? TOTES LES 
PERSONES HI PODEM 
ACCEDIR? DE QUI 
DEPENEN? COM ES 
DEFENSEN?

Aquestes són algunes de les qüestions que els i les participants 
en la pròxima edició de la proposta educativa online Connectant 
mons es plantejaran per mitjà de diverses activitats de reflexió, 
recerca i debat, tancant l’activitat amb l’elaboració de propos-
tes concretes de participació ciutadana per a la defensa dels 
drets socials.

Connectant mons és una proposta de 12 setmanes d’activitat 
cooperativa a l’aula i d’intercanvi amb estudiants de diferents 
realitats socials, culturals i geogràfiques, amb els quals s’in-
teractua per mitjà d’una plataforma de comunicació online en 
vuit idiomes.

En aquesta edició, es comptarà amb una guia d’Aprenentatge i 
Servei (APS) perquè els centres educatius que ho vulguin puguin 
ampliar l’activitat amb una intervenció en el seu entorn.

MÒDUL PER AL 
PROFESSORAT
De l’1 de desembre 2018 
a l’11 de gener 2019
• Visualització de la 

proposta didàctica
• Guies didàctiques, 

guia APS i recursos 
complementaris

• Fòrum professorat i 
resolució de dubtes

ACTIVITAT PER A 
L’ALUMNAT
Del 14 de gener al 
7 d’abril 2019
• Proposta didàctica per a 

cada cicle
• Eines de comunicació

INFANTIL, 
PRIMÀRIA I 

SECUNDÀRIADESIGUALTAT
A Espanya, un 22,3% de la 
població presenta nivells 
de renda que la situen per 
sota del llindar de pobresa. 
La pobresa té múltiples 
causes, com ara l’atur, els 
salaris baixos, la feblesa de 
les polítiques públiques i la 
desigualtat. De fet, Espanya 
ocupa el tercer lloc entre els 
països més desiguals d’Eu-
ropa (després de Romania i 
Bulgària).

El sistema fiscal espanyol 
contribueix a generar aquesta 
desigualtat, ja que deixa en 
mans de les famílies el 83% 
de la recaptació fiscal i és 
un dels sistemes fiscals amb 
menys capacitat de redistri-
bució de tota la Unió Europea, 
tant pel que fa a la distribució 
dels impostos com a la baixa 
inversió en despesa social 
(dades del 2016).

En l’àmbit mundial, el 
sistema econòmic imperant 
està al servei de l’1% de les 
persones més riques del 
món, que acumulen més ri-
quesa que tota la resta de la 
humanitat. Aquest nivell de 
desigualtat és inacceptable, 
i cal una economia global 
més humana i més justa.

A la web trobaràs informes, 
campanyes i altres recursos 
sobre aquest tema:

oxfamintermon.org/ca/que-
fem/projectes/desigualtat

www.conectandomundos.org

DE L’1 DE JULIOL 2018 A L’11 DE GENER 2019INSCRIPCIONS
www.kaidara.org/ca/kaleidoskopio

www.kaidara.org/ca/experienciaeducativa

www.kaidara.org/ca/globalexpress

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SECUNDÀRIA

SECUNDÀRIA

Web de recursos, experiències educatives, llibres i articles de descàrrega gratuïta. 
Tots els materials per a l’aula estan disponibles en castellà, català, èuscar i gallec.

Col·lecció de propostes didàctiques. Cada número 
consta d’un quadern per a estudiants i d’una guia 
per al professorat amb recursos d’ampliació. 

EXPERIÈNCIES EDUCATIVES

Articles sobre pràctiques educatives dutes a terme 
per les persones que formen part de la Xarxa d’edu-
cadors i educadores per a una ciutadania global.

Col·lecció per a Secundària que aborda temes d’ac-
tualitat des d’un enfocament global-local.
Cada número inclou un dossier informatiu sobre la 
temàtica i un quadern d’activitats. 

Equitat de 
gènere

Migració i 
refugi Drets socials

Consum 
responsable - 
aliments
Fiscalitat 
(a l’octubre) 

www.kaidara.org/ca/ciudadaniaglobal

COL·LECCIÓ CIUTADANIA GLOBAL

Llibres per aprofundir en els fonaments de l’edu-
cació per a la ciutadania global.

www.kaidara.org

El “Club de la Convivència” neix com a resposta a una necessitat: la millo-

ra de la convivència escolar des d’un enfocament no disciplinari ni reactiu, 

sinó participatiu i proactiu. Per això hem partit del projecte d’Aprenentatge 

i Servei (ApS) que vam elaborar a la Xarxa de Madrid (“El Club de la Insub-

missió”) i hem emprès una reforma del nostre Pla de convivència guiada 

igualment per un projecte d’ApS que consistia en la creació de quatre 

clubs d’alumnes ajudants per treballar l’acollida, la integració, la igualtat i 

la prevenció de l’assetjament, el ciberassetjament i la violència de gènere:

• El Club de l’Acollida: alumnes ajudants “integradors”, que afavoreixen 

la integració, la convivència i el bon tracte entre tots.

• El Club de la Imatge: alumnes ajudants “cibermentors”, que col·labo-

ren amb els seus comanys/es per tal que facin servir amb seguretat els 

mitjans digitals i les xarxes socials.

• El Club de la Diferència: alumnes ajudants “promotors”, que fomenten 

el respecte a la diversitat i actuen preventivament davant de la violència 

de gènere.

BREU DESCRIPCIÓ 

EXPERIÈNCIES

El Club
de la Convivència

Autoria:  

IGNACIO GONZÁLEZ-GARZÓN

ignacio.gonzalez@colegioberriz.com

Centre educatiu on es desenvolupa la pràctica: 

Colegio Bérriz, Las Rozas (Madrid) • curs 2016-2017

www.kaidara.org

Aquesta experiència comença la singladura al nostre centre, com a Pro-

jecte d’Interculturalitat, el curs 2009-2010. Va sorgir com a resposta a 

una necessitat: la incorporació d’alumnat procedent d’altres països en un 

nombre important, particularment de Llatinoamèrica, amb la qual cosa 

ho feien amb el curs començat. És cert que la crisi econòmica va fer tor-

nar força famílies als llocs d’origen, però el segell de diversitat que avui 

impregna el nostre barri és molt visible al centre. Aquest curs hem tornat 

a experimentar aquesta arribada sorprenent d’alumnes –“incorporació 

tardana”, en diu l’Administració–, i això ens ha fet girar la mirada sobre 

el Projecte d’Interculturalitat, molt més ric que el simple i administratiu 

Protocol d’acollida. I, revisant la nostra proposta, veiem que la reflexió 

inicial que ens vam fer avui continua sent molt vàlida, però també que la 

nostra mirada cap a la diversitat ha canviat encara que hagi transcorregut 

un espai de temps curt.Del nostre Projecte d’Interculturalitat mantenim els valors principals: po-

sar la persona al centre, posar al centre les seves necessitats (emocio-

BREU DESCRIPCIÓ 

EXPERIÈNCIES

Convivimen la diversitatAutoria:  Mª ESTHER GUTIÉRREZ EXPÓSITO

mestherge@telefonica.netCentre educatiu on es desenvolupa la pràctica: 

Colegio Gamo Diana • Todo el curso escolar

www.kaidara.org

Ha consistit en un conjunt d’activitats generades arran de l’edició d’aquest 
curs de Connectant mons, que han fet que un eix fonamental de treball al 
centre hagi estat el problema de les migracions i els refugiats. Partint d’un 
treball interdisciplinari de “Drets sense fronteres”, s’han dut a terme unes 
Jornades sobre Immigració i Refugiats amb tallers, cine-fòrum, conferèn-
cies en les quals han participat una bona part de l’alumnat del centre, la 
participació de representants en la Trobada d’estudiants de Connectant 

BREU DESCRIPCIÓ 

EXPERIÈNCIES

Connectant mons 
“Drets sense fronteres” 
més enllà de l’aula 
migracions i refugiats a 
l’IES Murillo
Autoria:  
ISRAEL GARCÍA BAYÓN
igbfilos@yahoo.es

Centre educatiu on es desenvolupa la pràctica: 
IES Murillo – Sevilla • gener 2017 – juny 2017
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 DOSSIER
 GUIA DIDÀCTICA
 ACTIVITATS

Setembre 2014 | Núm. 20Drets molt torçats

Llegiu cadascuna de les afirmacions següents. Per a cadascuna, penseu i decidiu en quin lloc de la classe us situeu segons el grau d’acord o desacord amb les frases. Després, de manera ordenada, heu d’argumentar la vostra decisió.

•	 Per	assegurar-se	una	bona	atenció	sanitària	el	millor	és	tenir	una	cober-
tura	mèdica	privada.

•	 Tots	els	ciutadans/es,	només	pel	fet	de	ser-ho,	han	de	percebre	una	ren-
da	que	els	permeti	cobrir	les	necessitats	bàsiques.•	 Hem	de	pagar	impostos	perquè	s’han	de	fer	servir	per	ajudar	qui	més	ho	
necessita.

•	 Moltes	persones	que	no	tenen	feina	és	perquè	no	s’han	esforçat	gaire.
•	 Les	beques	s’han	de	concedir	a	aquells	alumnes	que	tinguin	notes	per	
sobre	del	6.

•	 El	cine,	el	teatre,	els	concerts	i	en	general	les	activitats	culturals	no	co-
breixen	necessitats	bàsiques	i	no	han	de	tenir	un	IVA	reduït.

1. El baròmetre de classe

2. Buscant una vida digna
Activitats
a) Què creieu que necessiten totes les persones per viure dignament?Elaboreu	individualment	una	llista	que	reculli	aquestes	necessitats.	Quan	ho	feu,	intenteu	que	la	llista	pugui	

tenir	el	màxim	consens,	no	tan	sols	a	la	vostra	classe,	poble	o	ciutat,	sinó	en	qualsevol	lloc	del	planeta.	

Després	feu	una	posada	en	comú	i	consensueu	una	llista	única.

A
favor

En
contra
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