
 

 

 

UN MÓN A LES TEVES MANS 
 
Apropament a les temàtiques sobre la realitat global a través de dies concrets que toquen 
els reptes del món en l'actualitat (pau, medi ambient, migracions, equitat de gènere, 
pobresa….) i formació en metodologies i proposta pedagògica per a treballar-les amb 
l'alumnat i aprofundir el que significa ser ciutadania global i les habilitats que es 
necessiten per a viure en el món avui.  
 
 

 

 A QUI VA ADREÇAT 

 Centres públics i concertats 

 ETAPA 

 Secundària, Batxillerat i FP 

 DURADA 

 De setembre a juny 

 
 

CONTEXT 
 
A Entrecultures creiem en l'educació com a instrument essencial per a la transformació social. 
Per això, ens sumem a la comunitat educativa en la tasca de formar persones capaces de viure 
amb sentit i de transformar el seu entorn com a part d'una ciutadania global activa i compromesa. 
 
Avui és més necessari que mai que l'alumnat comprengui la importància de pensar de manera 
global i actuar de manera local, i descobreixi, aprengui i experimenti el ser ciutadania global. 
Reconèixer els reptes globals, descobrir les causes i conseqüències en el seu entorn pròxim però 
també en el món, les relacions d'interdependència i les realitats de globalització, així com 
descobrir la capacitat de generar alternatives proposades de transformació personal, comunitària 
i global des de petits gestos i accions. 
 
Tot això des dels nostres marcs de referència com són la proposta proposada pedagògica per a 
educar per a la Ciutadania Global pròpia d’ Entrecultures “Un món a les teves mans” i el treball 
compartit que realitzem dins del Moviment per una Educació Transformadora i per a la ciutadania 
global. 
 
http://www.educaciontransformadoraglobal.org/?lang=ca 
 

http://www.educaciontransformadoraglobal.org/?lang=ca
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Amb aquesta proposta educativa posem a la vostra disposició materials i projectes per a educar 
en valors de justícia, solidaritat i ciutadania global partint de l'experiència; per a participar 
activament en aquest context de canvi. I ho farem a partir de 5 dies Internacionals assenyalats 
al calendari, a partir d’un programa de centre que hi hagi un treball previ a la jornada, actuacions 
al dia D i un compromís de futur per tal que sigui un Centre Transformador incorporant en el 
currículum i en la convivència quotidiana del centre accions per defensar els principis de les 
temàtiques d’aquests dies. 
 
OBJECTIUS 
 

1. Aprendre a dissenyar utopies, perquè som capaços de somiar, de crear i de canviar 
l'injust. 

2. Assajar opcions promotores de canvis culturals. Des de la nostra convivència quotidiana, 
al model de relacions globals. 

3. Impulsar una educació transformadora. Per a construir una societat més justa a través de 
la nostra pràctica d'aula, grup, centre o comunitat. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Secundària, Batxillerat i FP 
 
DURADA 
 
Un curs escolar: 

- Un trimestre de formació al professorat 
- Dos trimestres d’aplicació al centre 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Organització: Una primera fase, primer trimestre, realització de la formació i l’explicació del 
programa  per Entrecultures. La segona fase serà d’aplicació a l’aula, al centre i/ entorn de les 
activitats d’aprenentatge i transformadores pel professorat del centre, amb l’assessorament 
d’Entrecultures.  
 
Metodologia:  
Fase 1) Primer trimestre. Formació online de professorat en Ciutadania Global. La formació tindrà 
contingut teòric i tallers pràctics per implementar el material a l’aula.  Es tractaran de manera 
concreta les temàtiques dels dies D: 

- Igualtat de gènere  
- Medi ambient 
- Pau 
- Drets Humans (infants i justícia social) 
- Migracions forçades  

 
Fase 2)  Segon i tercer trimestre a criteri de cada centre. Posada a la pràctica que comportarà: 

a) Implicació de diferents docents del nivell que es vulgui realitzar i diferents àmbits. 
b) Programació de la proposta educativa la qual ha d’incloure: 
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- Un treball previ de caire reflexiu que prepari el context del dia D, a partir d’una 
proposta curricular transversal. 

- Activitats concretes de caire d’acció en el dia D que puguin implicar diferents 
matèries i docents.  

- Un compromís final amb una mirada cap el futur dins del centre. 
c)  Seguiment online per part d’Entrecultures 

 
Fase 3) Avaluació del programa. Final de curs. 
 
Recursos del programa: Entrega del material de la formació del professorat i del material per 
dur a terme a l’aula a través d’una pàgina web. 

 
Calendari:  

1. Primer trimestre del curs (octubre - desembre) 
2. Entre Gener i Maig dur a terme entre 2 i 4 Dies D a criteri de centre amb l’alumnat. 

Compromís: 
1. Realitzar la formació  
2. Implicació del professorat de diferents matèires. 
3. Entrega d’una memòria del programa i explicació del compromís final ( el format lliure a 

triar per cada centre).  
4. Seguiment i posada en comú del projecte de forma periòdica i online. 
5. Difusió de la organització d’Entrecultures i els seus projectes generals. 

 
FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Un curs de 10h al professorat que realitzi el programa sobre Ciutadania Global i els recursos 
pedagògics del programa, els Dies D. 
 
QUÈ S’ESPERA 
 
1. S’espera que el programa hagi contribuït a promoure una ciutadania: 

● Local i global: Defensar una ciutadania universal que transcendeix fronteres, al mateix 
temps que respon al seu context. 

● Intercultural: Constituïda per identitats personals i socials que tenen diferents tradicions 
i cultures, així com per comunitats inclusives, diverses i horitzontals. 

● Connectada amb la terra: Conscient de la seva responsabilitat amb la casa comuna i 
amb les generacions futures, aborda de manera integral les qüestions socials, 
polítiques, econòmiques i ambientals, i fomenta estils de vida alternatius basats en 
relacions justes i sostenibles. 

● Promotora de convivència pacífica i reconciliació: Entenent els conflictes com una 
cosa pròpia de la diversitat i convertint-los en oportunitats de millora. 

● Articulada en moviments de transformació de baix a dalt: Facilita condicions perquè 
les persones s'apoderin i els col·lectius s'organitzin en l'exercici de la ciutadania. 

 
2. Que les temàtiques dels Dies D formin part del dia a dia del centre incloent el compromís 

final de cada activitat.  
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CONTACTE 
 
Martí Boneta 
mboneta@xtec.cat 
CRP especialitzat en Ciutadania i valors 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Elisabet Besó. Responsable d’Educació Entrecultures Barcelona. 
educacio.catalunya@entrecultures.cat 
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