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.

Informa’t del que fem i participa:

Seus territorials:
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

educacion@oxfamintermon.org

Els i les educadores som agents de
canvi que podem impulsar aquesta
transformació social a les nostres
aules, als nostres centres i en
el 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.

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 per a
una ciutadania global

Grup Facebook:
Xarxa d’educadors i
educadores per a una
ciutadania global

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

EDUCAR
PER A UNA
CIUTADANIA
GLOBAL

Canviar l’escola
és canviar el món

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.

PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA

DESIGUALTAT
El repte de la humanitat
per al segle XXI consisteix a
erradicar la pobresa i assolir
la prosperitat per a totes
les persones, en equilibri
amb els recursos naturals
limitats del planeta.
Les profundes desigualtats
en matèria d’ingressos, de
gènere i de poder fan que
milions visquin discriminades econòmicament i socialment. Gairebé 900 milions
de persones passen gana;
1.400 milions viuen amb
menys d’1,25 dòlars al dia,
i 2.700 milions no disposen
d’instal·lacions per cuinar
en condicions higièniques.
Aconseguir que visquem en
un espai segur i just per a la
humanitat és un repte complex, ja que els límits socials
i els límits mediambientals
són interdependents. La
tensió ambiental pot agreujar la pobresa, i viceversa.
Per això necessitem unes
polítiques ben dissenyades i
uns nous hàbits de consum
i de producció per assolir un
desenvolupament sostenible i inclusiu.
A la web
www.OxfamIntermon.org/
desigualdad trobaràs
informes, campanyes
i altres recursos sobre
aquest tema.
www.oxfamintermon.org/
ca/que-fem/projectes/
desigualtat

Inclou guia APS
per al treball en
l’entorn

GET IN THE LOOP:

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.

PER UN FUTUR EN
EQUILIBRI

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Quina relació hi ha entre la justícia
social i l’ambiental? Totes les
persones tenen els mateixos drets?
Com podem assolir un model de
desenvolupament sostenible?
Aquestes són algunes de les qüestions que s’abordaran en
la pròxima edició del projecte internacional online, per mitjà
d’activitats de reflexió, recerca i debat, que es tancaran amb
l’elaboració de propostes concretes de participació ciutadana
per a la defensa d’un model de desenvolupament sostenible i
inclusiu que tingui en compte la interconnexió entre la justícia
social i l’ambiental.
Connectant mons proposa nou setmanes d’activitat cooperativa a l’aula i d’intercanvi amb estudiants de diferents realitats socials, culturals i geogràfiques, amb els quals s’interactua a través d’una plataforma de comunicació online en vuit
idiomes.
En aquesta edició, es disposarà d’una guia d’Aprenentatge i
Servei (APS) per tal que els centres educatius que ho vulguin
puguin ampliar l’activitat amb una intervenció en el seu entorn.
INSCRIPCIONS

DEL 15 DE JUNY 2019 AL 27 DE GENER 2020

SECUNDÀRIA

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

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

Equitat de gènere
Migració i refugi
Educació per a la pau
Drets socials

Fiscalitat
Drets socials
Consum responsable
- aliments

www.kaidara.org/ca/recursos-online/

www.kaidara.org/ca/globalexpress
INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

EXPERIÈNCIES EDUCATIVES I
COL·lECCIÓ CIUTADANIA GLOBAL
EXPERIÈNCIES

XARXA D’EDUCADORS I
EDUCADORES PER A UNA
CIUTADANIA GLOBAL

EXPERIÈNC

IES

FORMACIÓ
ONLINE PER AL
PROFESSORAT

ACTIVITAT
PER A
L’ALUMNAT

ACCIONS
DE MOBILITZACIÓ

EXPERIÈNCIES
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BREU DESCRIP

De l’1 desembre 2019
al 24 gener 2020

Del 27 gener al
27 març de 2020

22 d’abril 2020
Dia de la Terra

• Visualització de la
proposta didàctica
• Guies didàctiques i
guia APS
• Formació del
professorat, fòrum i
resolució de dubtes

• Proposta
didàctica per a
cada cicle
• Eines de comunicació

• Iniciatives
estudiantils en
el marc d’una
mobilització
global

www.conectandomundos.org/ca/

g

www.kaidara.or

Llibres per aprofundir en els fonaments de l’Educació per a la ciutadania global i experiències educatives dutes a terme per les persones que formen
part de la Xarxa d’educadors i educadores per a
una ciutadania global.

Pots participar en els grups de treball de la Xarxa: espais oberts de trobada i treball cooperatiu
en els quals participen educadors i educadores
compromeses amb la construcció d’una ciutadania global.

www.kaidara.org/ca/experienciaeducativa
www.kaidara.org/ca/ciudadaniaglobal

www.CiudadaníaGlobal.org

