
www.OxfamIntermon.org/educacio

Kaidara

Més informació a:

L’educació per a una ciutadania global plante-
ja un model social i polític respectuós amb la 
dignitat de totes les persones, en el qual cada 
ciutadà i ciutadana és conscient de la seva 
pertinença a una comunitat local i global, i es 
compromet activament en la construcció d’un 
món més just i sostenible.

A la Xarxa d’educadors i educadores per a una 
ciutadania global, conscients que l’educació és una 
estratègia imprescindible per construir ciutadania 
global, treballem cooperativament per canviar creen-
ces, pràctiques i polítiques en les persones i en les 
institucions.

Amb aquest objectiu, ens trobem, ens for-
mem, investiguem i creem en xarxa. Aquestes 
són les nostres propostes.

www.ciudadaniaglobal.org

Canviar 
l’escola 

és canviar 
el món

www.connectantmons.org www.kaidara.org

Proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a 
l’aula i el treball en xarxa entre l’alumnat de 6 a 17 anys de 
diferents realitats socials i geogràfiques, en la qual parti-
cipen centres educatius de tot el món. Connectant mons 
està disponible en vuit llengües (castellà, català, èuscar, 
gallec, anglès, italià, francès i portuguès).

Més informació sobre l’edició d’aquest curs a la pàgina 
de darrere.

Col·lecció Ciutadania Global

Web que recull les experiències i els recursos 
educatius elaborats per Intermón Oxfam i per la 
Xarxa d’educadors i educadores per treballar en 
la construcció d’una ciutadania global compro-
mesa amb els drets humans i crítica amb l’entorn 
en què viu.

•	Tots els documents es poden descarregar 
lliurement.

•	Web i materials didàctics disponibles en 
castellà, català, èuscar i gallec.

A Kaidara trobaràs:

Experiències i recursos educatius 
per a una ciutadania global

connectantmons

Materials 
didàctics

Per treballar 
temes com la 
pobresa, el 
desenvolupa-
ment humà 
sostenible, la 
cultura de pau 
o la diversitat 
cultural.

Experiències 
educatives

Per reflexionar i 
aprendre a partir 
de les pràctiques 
educatives.

Articles i 
informes

Per formar-se 
en l’educació per 
a una ciutadania 
global.

Escoles i educació 
per a la ciutadania global
Desiderio de Paz Abril

Pistes per canviar l’escola
Oxfam Intermón

Protozous insubmisos, ciutadania i 
consum responsable
Araceli Caballero

Centres educatius transformadors: 
ciutadania global i transformació social
Rodrigo Barahona, Joan Gratacós,
Gotzon Quintana

Ara disponibles i gratuïts a: www.kaidara.org
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La meitat de La riquesa mundiaL està en mans 
de L’1% de La pobLació, mentre que el 80% de la 
població mundial pateix les conseqüències de 
les retallades en la despesa pública i de les 
polítiques d’austeritat. aquesta desiguaLtat 
econòmica extrema posa vides en risc i no 
permet que les persones visquin amb dignitat.

quins són els drets socials? en què con-
sisteixen? de qui depenen? com els podem 
defensar?

La desiguaLtat extrema és evitabLe.
és una qüestió de prioritats i de 

voLuntat poLítica.

desiguaLtat i 
drets sociaLs

propostes educatives 2014-2015

Aquestes són algunes de les qüestions que ens plantejarem 
en la proposta educativa online Connectant mons, que aquest 
curs incorpora novetats tecnològiques i metodològiques per 
fomentar el diàleg i el treball col·laboratiu entre l’alumnat 
participant.

gLobaL 
express

drets moLt torçats

pròximament

quan els drets es 
torcen

aLtres recursos 
per trebaLLar La 
desiguaLtat i eLs 
drets sociaLs

•	Tots	tenim	dret	a...	però	hi	ha	milions	de	persones	que	
viuen en altres condicions

•	Tots	els	nens	i	nenes	tenim	dret	a	la	salut
•	Drets	per	a	tots	i	totes
•	Drets	humans
•	Castells	de	sorra
•	La	rebel·lió	de	les	places

Descarrega-te’ls	gratuïtament	a: 
www.kaidara.org

Inscripcions, informació i blog 
amb	les	activitats	del	curs	passat	a: 
www.connectantmons.org

caLendari de L’activitat:

1

2

3

mòduL per aL 
proFessorat
De l’1 de desembre 
al 19 de gener

activitat per 
a L’aLumnat
Del 19 de gener 
al 20 de març

trobades 
presenciaLs
Abril

 -Preparació de l’activitat
 -Guies didàctiques
 -Documents	complementaris
 -Fòrum professorat

 -Proposta didàctica per a cada 
cicle
 -Eines de comunicació exclusi-
ves per a cada equip de treball

 - Trobades	presencials	de	
l’alumnat participant
 -Elaboració de conclusions 
comunes

Els serveis socials públics, universals i de qualitat són una eina 
poderosa	 en	 la	 lluita	 contra	 la	 desigualtat;	 per	 combatre-la,	
proposem	tres	mesures	concretes:

Aquest curs, et proposem acostar a l’aula 
aquesta injustícia social de la mà de les 
propostes didàctiques següents:

A la web www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/
desigualtat trobaràs els nostres informes sobre desigualtat, 
drets socials i justícia fiscal.

connectantmons

La	proposta	didàctica	per	treballar	a	secundària	temes	de	
dimensió global planteja aquest curs un treball sobre els 
drets socials.

Mitjançant	un	recorregut	històric	i	l’anàlisi	de	l’estat	dels	
drets socials en l’àmbit local i global, l’alumnat reflexio-
narà entorn de la injustícia i la desigualtat que provoca la 
manca d’accés a drets socials fonamentals, i es plantejarà 
finalment	una	qüestió	essencial:	què puc fer jo per contri-
buir al canvi?

Participació de la ciutadania activa per construir 
un sistema democràtic sòlid i plural.

Prioritat per a les polítiques públiques.

Sistemes fiscals justos i progressius.

Inscripcions a partir del 15 de setembre

http://www.oxfamintermon.org/
http://www.kaidara.org/ca
http://www.connectantmons.org/
http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/desigualtat
http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/desigualtat

