Educació per a la ciutadania global i
transformadora (Eivissa)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16418
30 hores - 25 places
Eivissa i Formentera
Presencial

Servei d'Innovació Educativa
29 de gener a 23 d'abril de 2020

Línia estratègica
PQ 1620 1 Metodologies d'aprenentatge

Destinataris

Aquesta formació està destinada al professorat dels 10 centres que participen en el Programa de Centres Educatius
per a la Ciutadania Global i Transformadora del curs 2019-20. Criteris de selecció, per aquest ordre, i tenint en
compte l'ordre d'inscripció: 1- Coordinador o coodinadora del Projecte. 2- Docents particpants en el Projecte. 3Docents dels centres participants que implantin el programa a l'aula.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Treballar la ciutadania global als centres educatius mitjançant eines innovadores.
Aprofundir en els dinamismes pedagògics de l'Aprenentatge Servei.
Com abordar l'educació per a la transformació social des de l'educació formal.
Conèixer les metodologies de l'enfocament de gènere per a la construcció d'una ciutadania global.

Continguts
Educació per a la ciutadania global i transformadora.
Metodologies i recursos per treballar la ciutadania global i transformadora: aprenentatge servei.
Com es pot integrar l'educació per a la transformació social (enfocament local-global, educació emocional,
enfocament político-pedagògics, corresponsabilitat i treball en xarxa, cultura de l'aprenentatge...) dins les aules.
Propostes pedagògiques dels feminismes, la coeducació i les eines conceptuals i metodològiques de l'enfocament
de gènere per a la construcció d'una ciutadania global.

Metodologia
Participació de persones expertes en les temàtiques de l'educació per a la transformació social.
Tallers pràctics.

Transferència
Els docents que participen al programa han de realitzar una activitat de transferència i aplicabilitat a partir d'un
projecte al propi centre educatiu conjuntament amb una ONGD al curs escolar 2019-20.
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Lloc
CEP d'Eivissa

Horari
Sessions presencials: 29 i 30 de gener i 5 de febrer de 15:30 a 19:30.
29 gener
15.30 h - 16.00 h Presentació
16.00 h - 19.30 h Ponència: Educació per a la Ciutadania Global des dels feminismes: una estratègia ineludible per al
desenvolupament, la pau , la igualtat i l'emancipació a càrrec d'Inmaculada Cabello i Fuensanta Jaén
30 gener
15.30 h - 19.30 h Ponència: L'Aprenentatge Servei i la Justícia Global a càrrec de Brenda Bär
5 febrer
15.30 h - 19.30 h Ponència: Com abordar l'Educació per la Transformació Social (EpTS) des de l'educació formal?

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 19 de desembre de 2019 a dia 12 de gener de 2020 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 15 de gener de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 15 a dia 20 de
gener de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
El pla d'avaluació de l'activitat vendrà determinat per una sèrie d'indicadors: Assistència mínima obligatòria al 85%.
Participació activa.
La memòria realitzada i els coneixements aplicats al centre.
Claredat de les activitats descrites a la memòria.
S'ha de presentar una memòria sobre el procés duit a terme que contingui una reflexió sobre la transferibilitat de la
formació rebuda a la pràctica educativa lliurada en data límit dia 24 d'abril de 2020 al correu
fcollado@dgcooperacio.caib.es.

Coordinació i informació
Isabel Brunet Bauzà
Assessora tècnica del Servei d'Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
ibrunetbauza@dgpice.caib.es
Tel. 971177781 Ext. 62313
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

Formadors
Brenda Bär Kwast
Mestra d'Educació Primària i graduada en Ciències Polítiques. Participa al Centre Promotor de l'Aprenentatge Servei
a Catalunya realitzant formacions i acompanyaments a centres educatius, entitats o administracions. També és
membre del Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona on actualment és becària de doctorat
amb una tesi relacionada amb l'arrelament territorial de l'Aprenentatge Servei i l'orientació cap al bé comú.

María Dolores Ochoa
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. Especialista en cooperació al desenvolupament i en educació per al
desenvolupament. És consultora i directora de Periferia Consultora Social. Més de 15 anys d’experiència professional
en gestió del cicle del projecte en cooperació per al desenvolupament i en projectes d’Educació per al
desenvolupament, en avaluació i planificació per resultats.

Fuensanta Jaén Ruz
Tècnica de l’equip d’educació per a la ciutadania global de l’associació Mujeres en zona de conflicto

Inmaculada Cabello Ruíz
Coordinadora d’educació per a la ciutadania global de l’associació Mujeres en zona de conflicto

Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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