
 

 

 

CONNECTANT MONS 
 

Programa impulsat per Oxfam Intermón. 
 
Connectant mons és un projecte internacional telemàtic que combina l’activitat a l’aula i 
el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, 
econòmiques i socials, en el qual participen centres de tot el món. 
 
Es treballa a través d’una plataforma online multilingüe en 8 llengües (italià, castellà, 
portuguès, anglès, francès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa 
de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat. 
 
 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i privats 

 
 

ETAPA 

 
Centres amb alumnat de 6 a 18 anys. 

 
DURADA 

 
Un trimestre i mig 

 
 
Cada any treballem una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a una ciutadania 
global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques 
adequades a l’edat. 
 
El curs 2020-21 es treballarà al voltant de la Crisi Climàtica, des de la perspectiva de la 
sostenibilitat ambiental i la justícia social, amb propostes didàctiques adequades a l’edat.  
 
 
Tota la informació a : http://www.conectandomundos.org/ca  
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CONTEXT 
 
Fa 14 anys, un equip de docents i professionals d'Oxfam Intermón va impulsar Connectant mons, 
una proposta educativa en la qual, des de llavors, han participat 127.000 estudiants de 41 països 
diferents, en més de 1.700 centres educatius. Després d'una dècada, la proposta continua vigent, 
plantejant cada any una temàtica: drets laborals, canvi climàtic, migracions, cultura de pau, 
justícia alimentària... 
 
Connectant mons va un pas més enllà de la sensibilització, ja que l'alumnat que hi participa no 
tan sols reflexiona amb esperit crític sobre la injustícia i les seves causes, compartint punts de 
vista amb altres estudiants, sinó que es planteja i du a terme alternatives d'acció.  
 
El rol del docent s'orienta cap a la figura facilitadora de processos, és a dir, anima els debats, 
inspira la reflexió, investiga i descobreix coses juntament amb els seus alumnes... 
 
El 80% del professorat que participa en l'activitat considera que la proposta provoca canvis en 
l'actitud de l'alumnat respecte al tema que han tractat, a més d'incidir de manera positiva en les 
relacions a l'aula. L'índex de repetició és del 30%, i el 10% ha repetit més de quatre vegades. 
 
"Companys que ja havien participat en altres edicions em van animar a implicar-me. És una bona 
manera d'inculcar valors que no s'inclouen en el programa de cap assignatura. Tots ens ho hem 
passat bé, alumnes i professors conscienciant-nos a la vegada sobre problemes importants". 
Silvia Navas, professora participant. 
 
Quan s'acaba l'activitat online de Connectant mons, s'organitzen trobades presencials 
d'estudiants a diferents ciutats de l’Estat, on els estudiants posen en comú la seva feina i 
participen en accions conjuntes. 

 
OBJECTIUS 
 
- Afavorir el diàleg intercultural entre nois i noies d’entorns socials i geogràfics diferents. 
- Facilitar un espai de treball cooperatiu efectiu a través de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) que possibiliti el coneixement mutu, permeti compartir realitats diverses i 
descobrir problemes comuns, basant-se en el lema "pensa globalment, actua localment". 

- A partir de la reflexió sobre l’entorn proper i el coneixement sobre la realitat de la resta dels i 
les participants, prendre consciència sobre les causes que provoquen que una majoria de la 
població mundial no pugui satisfer les necessitats bàsiques i no tingui oportunitats i drets, i 
elaborar conjuntament una proposta-compromís per canviar aquesta realitat. 

 
 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius, públics i concertats, amb alumnat de 6 a 18 anys. 

 
DURADA 
 
Primer trimestre: Formació del professorat (un mes) 
Segon trimestre: Activitat amb l’alumnat (9-10 setmanes) 

 
DESCRIPCIÓ 
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L’activitat té 3 grans fases: 
 

1.- Durant les 4 setmanes prèvies a l’activitat, s’obre un mòdul telemàtic per al professorat 
que serveix per preparar l’activitat. A aquesta fase pots dedicar-hi el temps que consideris 
necessari. (desembre-gener) 
 
2.- L’activitat amb l’alumnat dura 9-10 setmanes aproximadament i té lloc durant el segon 
trimestre. Està plantejada per dedicar-hi un mínim d’1 hora setmanal. Al llarg d’aquestes 
setmanes, cada grup accedeix a la plataforma online de Connectant mons, per mitjà de 
la qual es va seguint l’evolució de l’activitat. Hi ha una primera part de treball amb el grup-
classe, a l’aula, i una segona, a través d’Internet, amb les altres classes del teu equip de 
treball. 

 
3.- Per acabar, en el cas de l’Estat Espanyol, alguns alumnes de secundària i/o de 
primària participen en trobades presencials d’1 o 2 dies, per posar en comú les seves 
reflexions i propostes. 

 
A més,  
 
 4.- Per qui vulgui desenvolupar una proposta de treball amb l’entorn a partir de 
 Connectant Mons, es planteja la possibilitat de seguir durant el tercer trimestre amb 
 una proposta d’Aprenentatge i Servei. 
 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
El projecte planteja un mòdul en línia així com, segons el territori, 10 hores de sessions 
presencials de formació pel professorat que tenen lloc durant el primer trimestre. 

 
QUÈ S’ESPERA 
 
La participació en el programa espera promoure l’educació des de la perspectiva de la ciutadania 
global  a la cultura educativa del centre, esperant que tingui continuïtat més enllà de l’experiència 
amb el Connectant mons. 
 
La temàtica treballada en cada edició de Connectant mons és el fil conductor amb el qual es 
pretén formar en una ciutadania global, entenent que els ciutadans i les ciutadanes globals es 
caracteritzen per: 
 
• Ser conscients de la gran amplitud i dels reptes del món actual, 
• Reconèixer-se a si mateixos i als altres com a subjectes amb dignitat, amb obligacions per 

complir i drets que poden exigir-se, i amb poder per aconseguir canvis, 
• Responsabilitzar-se per les seves actuacions, i indignar-se davant les injustícies i davant 

qualsevol vulneració dels drets humans, 
• Respectar i valorar l’equitat de gènere, la diversitat i les múltiples pertinences identitàries de 

les persones i dels pobles com a font d’enriquiment humà, 
• Interessar-se per conèixer, analitzar críticament i difondre el funcionament del món pel que fa 

als aspectes econòmic, polític, social, cultural, tecnològic i ambiental, 
• Participar i comprometre’s amb la comunitat en els diversos àmbits, des dels locals fins als 

més globals, per tal de respondre als reptes i assolir un món més equitatiu i sostenible, 
• Contribuir a crear una ciutadania activa, que combat la desigualtat a través de la cerca de la 

redistribució del poder, de les oportunitats i dels recursos. 
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CONTACTE 
 
Sandra Martín: amartin@oxfamintermon.org 
 
Martí Boneta 
CRP Les Corts- Valors i Ciutadania 
a8901109@xtec.cat 
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