Canviar l’educació per canviar el món
Impuls de l’Educació per a la Ciutadania Global al
territori
dissabte 23 de març i dissabte 27 d’abril de 2019
El context de crisi global en què ens trobem
immersos, planteja molts desafiaments al món
local com la pobresa, els conflictes i desigualtats.
Les generacions més joves creixeran en pobles
i ciutats molt diversos, en un món complex i en
un planeta esgotat i és la nostra responsabilitat
dotar-los d’eines per poder fer-se’n càrrec.
En aquest context, el paper de l’educació és
primordial, una Educació per a la Ciutadana
Global, que torni a posar de relleu valors
com la pau, els drets humans i la cooperació,
que ens ajudi a promoure una consciència
de ciutadania glocal, global i local alhora,
per avançar cap a la justícia global.
El món local és un espai privilegiat per comprendre
críticament el món, partint des de la realitat local,
el barri, l’escola, la ciutat. És necessari identificar
els agents educatius municipals i totes les accions
educatives que estan duent a terme a Mataró,
posar-les en valor i compartir-les per seguir
avançant i millorant les pràctiques educatives.

Impulsat per:
Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global,
amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsa el
projecte a tres municipis de la província de Barcelona:
Mataró, Molins de Rei i Santa Coloma de Gramenet.

Si ets professor/a i
t’interessa convalidar els
tallers com a crèdits de
formació, contacta amb
gcasas@lafede.cat

Objectius del projecte:
▶▶ Generar espais de reflexió i formació sobre
Educació per a la Ciutadania Global
▶▶ Identificar pràctiques educatives de
referència de la ciutat i compartir-les en unes
jornades d’intercanvi d’experiències

Com ho farem?
▶▶ Creació d’un grup motor amb la participació
d’agents socials i educatius del municipi
▶▶ Organització de dos tallers de
formació per al grup motor
▶▶ Organització d’una Jornada d’intercanvi
d’experiències d’Educació per a la Ciutadania Global

Organitzen
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Sobre el grup motor
És un espai de treball clau per al projecte, on es
generarà la reflexió i la formació entorn a l’Educació
per a la Ciutadania Global i on s’identificaran
les pràctiques educatives de referència.
Tots aquells agents educatius i socials interessats
en repensar i millorar aquest tipus d’accions
educatives, en seran els protagonistes.

Tallers formatius. Inscriu-t’hi!
▶▶ Dates i horaris: 23 de març i 27 d’abril de 9 a 14h
▶▶ Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6. Mataró.

Dissabte 23 de març:
El marc teòric i metodològic de l’Educació
per a la Ciutadania Global:
▶▶ Com fomentar una mirada
crítica de la realitat?
▶▶ Les metodologies que fem servir fomenten la
participació, l’empatia i la creativitat?
Ens ajuden a connectar amb les emocions?
▶▶ Són prou diversos els “sabers” que
compartim? Com ens construïm
en la mirada de l’altre?

Dissabte 27 d’abril:
Construcció de criteris per
identificar bones pràctiques:
▶▶ Com ens agradaria que fossin les
experiències d’Educació per a la
Ciutadania Global al nostre municipi?

INSCRIPCIONS
fins el 20 de març
http://ves.cat/eoqQ

DATES I HORARI

23 de març i 27 d’abril
de 9 a 14 h

LLOC

Centre Cívic
Pla d’en Boet.
Carrer Juan Sebastian
Elcano, 6. Mataró.

