
Canviar l’educació per canviar el món
IV trobada d’intercanvi d’experiències educatives per a la Justícia global

14 i 15 d’octubre de 2022
Primer dia: de 16 h a 19 h 
(presencial i online)

Segon dia: de 9 h a 14 h 
(presencial)

Centre Cívic  
President Macià
Rambla de Francesc Macià, 189, 
Terrassa

Inscripció: https://bit.ly/3Bgft8o 
*  El professorat que vulgui obtenir el 

Certificat de formació del Departament 
d’Educació, també ha de fer la inscripció 
al web XTEC abans del 13 d’octubre. 
Codi: 9000160541

Servei d’acollida: 
Dissabte 15 d’octubre de 10 a 14 h  
per a infants de 3 a 12 anys
*  Aforament limitat: reservar plaça  

via formulari d’inscripció.

La trobada Canviar l’educació per canviar el món és un espai 
d’impuls i visibilització de l’educació per a la justícia global. 
Aquest 2022 recupera la presencialitat i es trasllada a Terrassa, 
però manté l’objectiu de promoure l’intercanvi i el treball 
en xarxa entre agents educatius i socials que vulguin:

 > incentivar la consciència crítica vers les 
causes que generen desigualtats.

 > prendre consciència de l’impacte existent de les nostres 
accions quotidianes amb les problemàtiques globals.

 > contribuir a interioritzar la nostra coresponsabilitat per a generar 
alternatives i fomentar la participació d’infants, joves i adults.

 a Per més informació i contacte: gcasas@lafede.cat



PROGRAMA:

16.00 h - 16.20 h.  
Arribada de les participants i acreditació.

16.20 h - 16.40 h.  
Benvinguda i homenatge a Laura Rubio 
i Teresa Casas, a càrrec de Teresa 
Ciurana, Regidora d’Educació, Solidaritat 
i Cooperació i Normalització lingüística 
de l’Ajuntament de Terrassa.

16.40 h - 17.00 h.  
Monòleg a càrrec d’Anna Manso, guionista 
i escriptora de literatura infantil i juvenil.

17.00 h - 18.15 h.  
Per què el jovent acaba sent activista?  
Trajectòries educatives i vitals  
per entendre els processos  
de compromís social

 > Magaly Castillo 
Las Amapolas, grup de teatre de 
les Oprimides (Nicaragua).

 > Ricardo Salinas 
Plataforma Global (El Salvador).

 > Pilar Sánchez 
Sindicat d’habitatge de Mataró.

Moderació: Antonio Alcántara,  
educador Social a La Perifèrica  
i a l’Ateneu Popular 9Barris.  
Professor a la UB.

9.00 h - 9.30 h.  
Acollida de les participants.

9.30 h - 9.45 h.  
Presentació de la dinàmica de treball.

9.45h - 11.15 h.  
Taules d’experiències (I)

Pau i Noviolència
 > Ecofeminisme, pandèmia 
i conflictes armats.

 > Teixint fils d’emocions  
des de la pau i l’art.

 > Blau, construir la pau des de l’ombra.

Feminismes
 > Actuant amb cures pels drets de les 
dones. Intercanvi d’històries de vida. 

 > La Coeducació a Catalunya:  
pràctiques de referència i reptes.

 > Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat.

Justícia econòmica i social
 > Esplais i caus escollim banca ètica.
 > APS d’Economies transformadores.
 > Escoles populars d’economia feminista.

11.15 h - 11.45 h.  
Pausa.

18.15 h - 19.00 h.  
Construir societats justes.  
La importància d’enfortir l’Educació 
per a la Justícia global des de 
les institucions públiques

 > Josep Desquens,  
Director general de Cooperació 
al Desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya.

 > Joan Cuevas,  
Director general d’Innovació, 
Digitalització, Currículum i Llengües 
del Departament d’Educació.

 > Marga Barceló,  
Cap de l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament de la 
Diputació de Barcelona.

 > David Llistar,  
Director de Serveis de Justícia 
Global i Cooperació Internacional 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Moderació: Laura Contreras,  
periodista de Canal  
Terrassa i La Xarxa.

11.45 h - 13.15 h.  
Taules d’experiències (II)

Justícia ambiental
 > Jocs per l’emergència climàtica.
 > Escoles for future.
 > Fent front a l’emergència climàtica.

Interculturalitat crítica
 > Infraexposats.
 > Tothom a l’AFA.
 > Biblioteca humana.

Relacions de poder, drets 
humans i governança

 > Qüestions de justícia global a 
la recerca de batxillerat.

 > Descobrim persones  
defensores de drets humans 
a la nostra comunitat.

 > Assolint el Dret Humà a 
l’Aigua i al Sanejament.

13.15 h - 14.00 h.  
Dinàmica de tancament i pica-pica.

Divendres 14 d’octubre  
(presencial i per streaming)

Dissabte 15 d’octubre  
(presencial)


