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Promovendo Cidadanía Global comprometida coa transformación
da realidade local e global para construír un mundo máis xusto.

Como podemos impartir o currículo escolar para que impulse a
cidadanía global?
Dende InteRed acompañámosvos
mediante xuntanzas e formación
para seguir avanzando na
incorporación dunha Educación
Transformadora para a
Cidadanía Global (ETCG) no
centro educativo e, entre outros
aspectos, facilitar que o currículo
(obxectivos, competencias,
contidos, metodoloxías, avaliación)
se oriente cara á construción de
cidadanía global atendendo aos
enfoques de:

Xustiza Global e
Dereitos Humanos

Participación

Xénero e
Coeducación

Sustentabilidade
Ambiental

uralidade
Intercult
e Inclusión

Metodoloxías educativas
transformadoras, como aplicalas?
Dende a necesidade de interrelación entre a teoría
e a práctica, entre a reflexión e a acción, entre o local
e o global, en InteRed apostamos por metodoloxías
como a aprendizaxe por proxectos transformadores,
aprendizaxe-servizo coa ollada posta nos coidados,
xogos cooperativos, metodoloxías lúdicas e teatrais,
sistematización de experiencias…
Neste curso escolar poñemos á vosa disposición diversas
guías de apoio, formacións e asesoría.

AULA VIRTUAL
DESCARGA GRATUÍTA DE RECURSOS
EDUCATIVOS NA NOSA WEB
www.intered.org/recursos
didácticas,
Á túa disposición xogos, contos, unidades
e prácticos.
experiencias educativas, marcos teóricos

Webinars e cursos en liña para o
profesorado, alumnado e familias.
Manterémoste informada/o
da nosa oferta formativa

d
¡Unete a coe ucacion!

COEDUCAR é:
Poñer a vida
no centro.
Coñeces a proposta de
InteRed para a prevención
das violencias machistas a
través da COEDUCACIÓN?

Educar
no emocional,
afectivo e sexual
.

Valorar a
diversidade.

Previr as
violencias
machistas.

Acompañamento e

Creación de grupos

Formación experiencial

formación do profesorado

de mozas/os

co alumnado para

para que deseñen

comprometidas/os

aprender a construír

estratexias coeducativas

cun mundo libre de

relacións e realidades

cunha perspectiva global

violencias machistas.

máis igualitarias e
xustas.

e transformadora.

Transforma o mundo, promove a construción de cidadanía global
desde o protagonismo do alumnado
Neste curso escolar contaremos coa unidade didáctica «Sae á vida, transforma o mundo» coa que construír
unha cidadanía global comprometida coa Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable.
A crise sanitaria, mais tamén social, económica, política, de coidados, ecolóxica… que
estamos a atravesar, require que reflexionemos sobre a nosa interdependencia e
ecodependencia, e que coñezamos e nos comprometamos cos dereitos, así como
que sigamos avanzando no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable da Axenda 2030 para erradicar a pobreza e as desigualdades (incluída
a de xénero) e protexer o planeta. Neste curso achegarémonos á realidade de
diversos países como Bolivia, R. Democrática do Congo, Filipinas… identificando as
conexións entre o global e o local. Promoveremos a participación e implicación
da comunidade educativa dende o enfoque do voluntariado transformador.
Para cada etapa educativa haberá unha proposta que se poderá traballar
tanto de forma presencial coma na modalidade online en ACCIÓN TITORIAL,
en XORNADAS E SEMANAS DE SOLIDARIEDADE, en DÍAS INTERNACIONAIS con
diferentes actividades e vídeos de soporte. Xunto coa unidade didáctica,
InteRed proporcionará materiais de sensibilización e recadación.

Etopámonos! Rede Transforma de InteRed
Neste curso escolar seguirémonos atopando
virtual ou presencialmente. Do 5 ao 7 de febreiro
de 2021 está previsto o X Encontro da Rede
Transforma e tamén celebraremos o III
Encontro global do Movemento por unha
Educación Transformadora e a Cidadanía
Global, xunto coas redes de profesorado
acompañadas por Entreculturas, Oxfam,
Intermón e Alboan.

Foro Virtual

«Dá a volta
ao mundo»
Estudantes de ESO
Maio 2021

PONTE EN MARCHA!
CARREIRA SOLIDARIA

Neste curso
celebraremos as
carreiras solidarias
#SAEÁVIDA, para o que
prepararemos materiais como
dorsais, pósteres e certificados
de participación, xa se trate de
carreiras nos centros educativos
e a súa contorna ou de correr
no corredor da casa.

PRESENTÁNDONOS
Gustaríanos
ÁS FAMILIAS
que as familias dos

alumnos e alumnas
coñecesen mellor o
traballo de InteRed para
facer deste mundo un
lugar mellor. E para logralo,
convidámosvos a botar
unha ollada á nosa Memoria
de actividades 2019, para
que poidades descubrir
o traballo que facemos
noutros países e tamén
moi preto de ti.

www.intered.org

VISIBILIZANDO A
NOSA COLABORACIÓN
Non deixedes de
enviarnos imaxes,
vídeos, testemuñas… o que
sexa, acerca das actividades
que desenvolvades xunto con
InteRed. Con elas, faremos visible
a nosa colaboración nas redes
sociais, na nosa web e en tantas
plataformas como sexa
posible!

