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Promovent Ciutadania Global compromesa amb la transformació
de la realitat local i global per construir un món més just.

Avancem com a centres educatius transformadors
Justícia global
i drets humans

Des d’InteRed us acompanyem
mitjançant formacions i assessoria per
seguir avançant en la incorporació
d’una Educació Transformadora
per a la Ciutadania Global (ETCG)
en el centre educatiu i, entre altres
aspectes, facilitar que el currículum
s’orienti envers la construcció de
la ciutadania global tot atenent les
mirades de:

Gènere i coeducació
Interculturalitat i inclusió
Participació
Sostenibilitat ambiental

Amb metodologies transformadores
aprenentatge
de servei amb
mirada de
cures

Continuem
impulsant:

jocs
cooperatius i
ludopedagogia

i posem a la vostra disposició diverses guies de
suport, formacions i assessoria.

aprenentatge
per projectes

sistematització
d’experiències

mentories
interculturals

Descàrrega gratuïta de recursos educatius a la nostra web
www.intered.org/recursos

Amb unitats didàctiques que vinculen el que és local ambel que és global
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Aquest curs escolar disposem de la unitat didàctica “Sal
a la vida, transforma el mundo. Conectad2 contiGO”
(“Surt a la vida, transforma el món. Connectades amb
tu”), una versió actualitzada amb la qual ja vam treballar
en el curs 2020-2021, i en la que hi hem incorporat
propostes per al desenvolupament d’experiències
d’Aprenentatge Servei, amb una mirada de cures, en
cada etapa educativa, i amb la renovació de sessions i reptes en l’etapa d’infantil. Estem
“connectades”, som interdependents i ecodependents i hem d’actuar universalment a
favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per erradicar la
pobresa, les desigualtats (inclosa la de gènere) i protegir el planeta.
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Amb aquesta unitat didàctica, coneixem diferents organitzacions locals que defensen
els drets dels col·lectius més vulnerats a diversos països com ara Mèxic, la República
Dominicana, Guatemala, Bolívia, les Filipines i la República Democràtica del Congo.
Identifiquem les connexions entre el que és global i el que és local, i promovem l’acció
transformadora personal i col·lectiva en la construcció d’un món més just. Impulsem la
participació i la implicació de la comunitat educativa des de l’enfocament del voluntariat
transformador. Per a cada etapa educativa és disposa de sessions que es poden
treballar amb ACCIÓ TUTORIAL, en JORNADES I SETMANES DE SOLIDARITAT, en DIES
INTERNACIONALS amb diferents activitats i vídeos de suport. Juntament amb la unitat
didàctica, InteRed proporciona materials de sensibilització i recaptació.
També tindreu a la vostra disposició unitats didàctiques noves amb les quals podreu impulsar el compromís cap
a la igualtat de gènere com ara “A l’altre costat de les cures” per tractar els drets de les dones migrades i conèixer
l’anomenada cadena global de cures. Visitar https://alotroladodelcuidado.intered.org/al-otro-lado-del-cuidado/
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Per als mesos següents us proposem diferents formacions en coeducació i altres
temàtiques -no pensis en un elefant- per a la construcció d’una ciutadania global.

Fem xarxa en trobades i taules rodones
Aquest curs continuem organitzant
seminaris web on poder parlar i
compartir reflexions, aprenentatges
i experiències entre els centres
educatius de la Xarxa Transforma i
amb organitzacions locals i entitats
educatives amb les quals InteRed
col·labora a diferents països.

XI

I, ens tornarem a trobar!,
presencialment, amb la celebració de
la XI Trobada de la Xarxa Transforma,
a la serralada de Madrid, el cap de
setmana del 4 al 6 de febrer del 2022.
També gaudirem d’altres trobades
virtuals o presencials a nivell territorial
a Andalusia, País Valencià, Cantàbria…

Compromeses amb la igualtat de gènere
i la prevenció de les violències masclistes
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Unitats didàctiques, jocs, vídeos, podcast, exposicions, guies, etc., per poder COEDUCAR
amb una mirada global. Us proposem acompanyament i formació per:

Identificar

Desmuntar

Les violències masclistes
en el nostre dia a dia.
El primer pas és trencar el
silenci còmplice que les fa
possible.

Com funcionen les violències
masclistes i les seves múltiples
causes a nivell global, perquè
fins que no les veiem no tindrem
la capacitat de canviar-les.

Actuar
Individualment i col·lectivament des de les nostres
comunitats educatives per
participar en la construcció de
mons lliures de violències masclistes.

A més a més, disposarem d’una investigació i recursos per identificar, desmuntar i actuar
contra el negacionisme de la violència masclista i del canvi climàtic.

I la participació juvenil
Con metodoloxías e propostas que favorecen a
mobilización xuvenil para a transformación social,
realizando experiencias puntuais de voluntariado
que permitan unir o local e o global dende a reflexión
á acción.

Visvisibilitzant la nostra
col·laboració
No deixeu d’enviar-nos imatges,
vídeos, testimonis... el que
sigui, sobre les activitats que
desenvolupeu juntament amb
InteRed. Així farem visible la nostra
col·laboració a les xarxes socials, al
nostre web i a tantes plataformes
com sigui possible!

www.intered.org

Presentant-nos a les famílies
Ens agradaria que les famílies dels
i les alumnes coneguessin millor la
feina d’InteRed per fer d’aquest món
un lloc millor. I per això us convidem
a fer una ullada a la nostra Memòria
d’activitats 2020 per tal que pugueu
descobrir la feina que fem en altres
països i també molt a prop teu.

País Basc, març de
2022, “Coeducant”,
espai de reflexió i
intercanvi de bones
pràctiques i prevenció de
violències masclistes.

Madrid, juny de 2022, un
dia de tallers i concerts per
a joves en què intercanviar
experiències i celebrar tot
allò que s’ha après en el compromís
amb l’Agenda 2030, especialment amb
l’ODS 5, Igualtat de gènere.

Posa’t en marxa!
cursa solidària
Un curs més celebrem les curses
solidàries, per a les quals disposem
de materials com ara dorsals, pòsters
i certificats de participació.

