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

Avanzamos como centros educativos transformadores
Xustiza global
e dereitos humanos

Desde InteRed acompañámosvos
mediante formacións e asesoría para
seguir avanzando na incorporación
dunha Educación Transformadora
para a Cidadanía Global (ETCG)
no centro educativo e, entre outras
cuestións, facilitar que o currículo
se oriente cara á construción de
cidadanía global atendendo os
enfoques de:

Xénero e coeducación
Interculturalidade e inclusión
Participación
Sustentabilidade ambiental

Con metodoloxías transformadoras
aprendizaxe
servizo coa
ollada dos
coidados

Continuamos
impulsando:

xogos
cooperativos e
ludopedagoxía

e pomos á vosa disposición diversas guías de apoio,
formacións e asesoría.

aprendizaxe
por proxectos

sistematización
de experiencias

«mentoring»
intercultural

Descarga gratuíta de recursos educativos na nosa web
www.intered.org/recursos

Con unidades didácticas que vinculan o local e o global

G LO

Este curso escolar contamos coa unidade didáctica «Sae
á vida, transforma o mundo. Conecta2 contiGO», unha
versión actualizada da que xa traballamos no curso 20202021, incorporando propostas para o desenvolvemento
de experiencias de Aprendizaxe Servizo coa ollada
dos Coidados en cada etapa educativa e renovando as
sesións e retos de infantil. Estamos «conecta2», somos
interdependentes e ecodependentes, e debemos actuar universalmente a favor dos
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 para erradicar a pobreza,
as desigualdades (incluída a de xénero) e protexer o planeta.
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Con esta unidade didáctica, coñecemos sobre diferentes organizacións locais que
defenden os dereitos dos colectivos máis vulnerados en diversos países como México,
República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Filipinas e R. Democrática do Congo,
identificamos as conexións entre o global e o local e promovemos a acción transformadora
persoal e colectiva na construción dun mundo máis xusto. Impulsamos a participación e
implicación da comunidade educativa desde o enfoque do voluntariado transformador.
Para cada etapa educativa cóntase con sesións que se poden traballar en ACCIÓN
TITORIAL, en XORNADAS E SEMANAS DE SOLIDARIEDADE, en DÍAS INTERNACIONAIS
con diferentes actividades e vídeos de soporte. Xunto coa unidade didáctica, InteRed
proporciona materiais de sensibilización e recadación.

Tamén estarán á vosa disposición novas unidades didácticas coas que impulsar o compromiso coa igualdade de
xénero como «Ao outro lado do coidado» para abordar os dereitos das mulleres migradas e coñecer sobre a chamada
cadea global de coidados. Visitar https://alotroladodelcuidado.intered.org/al-otro-lado-del-cuidado/

Con formacións para o profesorado
bro ao 2
2021.
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Para os seguintes meses propómosvos distintas formacións en coeducación e outras
temáticas (non penses nun elefante) para a construción dunha cidadanía global.

Facendo rede en encontros e conversatorios
Este curso seguimos a organizar
webinars nos que poder conversar
e compartir reflexións, aprendizaxes
e experiencias entre os centros
educativos da Rede Transforma e
con organizacións locais e entidades
educativas coas que InteRed colabora
en distintos países.

XI

E volvémonos atopar!,
presencialmente, celebrando o
XI Encontro da Rede Transforma,
na serra de Madrid, a fin de semana
do 4 ao 6 de febreiro de 2022.
Gozando tamén doutros encontros
virtuais ou presenciais a nivel territorial
en Andalucía, Comunidade Valenciana,
Cantabria…

Comprometidas coa igualdade de xénero
e a prevención das violencias machistas

Súmate

a

Unidades didácticas, xogos, vídeos, podcasts, exposicións, guías e máis, para poder
COEDUCAR cunha ollada global. Propómosvos acompañamento e formación para:

Identificar
As violencias machistas no
noso día a día. O primeiro
paso é quebrar o silencio
cómplice que as fai posibles.

Desmontar
Como funcionan as violencias
machistas e as súas múltiples
causas a nivel global. Porque
até que non as vexamos non
seremos quen de mudalas.

Actuar
Individual e colectivamente
desde as nosas comunidades
educativas para participar na
construción de mundos libres
de violencias machistas.

Ademais, contaremos cunha investigación e recursos para identificar, desmontar e actuar
contra o negacionismo da violencia machista e do cambio climático.

E a participación xuvenil
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.

Visibilizando a nosa
colaboración

Presentándonos ás familias

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!

Gustaríanos 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 2020
para que poidades descubrir o traballo
que facemos noutros países e tamén
moi preto de ti.

www.intered.org

Euskadi, marzo de
2022, «Coeducando»,
espazo de reflexión e
intercambio de boas
prácticas en coeducación
e prevención de
violencias machistas.

Madrid, xuño de 2022, un día
de obradoiros e concertos
para a mocidade nos que
intercambiar experiencias e
celebrar o aprendido no compromiso
coa Axenda 2030, especialmente co
ODS 5 Igualdade de xénero.

Ponte en marcha!
Carreira solidaria
Un curso máis celebramos as
carreiras solidarias, para as que
contamos con materiais como
dorsais, pósteres e certificados de
participación.

