
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)

http://www.lafede.cat/


PAU I NOVIOLÈNCIA

ECOFEMINISME, PANDÈMIA 
I CONFLICTES ARMATS

 > Impulsores: Escola Torres Jonama i 
Escola de Cultura de Pau (UAB).

 > Lloc: Palafrugell (Girona).
 > Àmbit: Educació primària.

Projecte que explora el concepte de seguretat 
a partir d’una metodologia que permet abordar 
temes controvertits d’una manera dialogada. 
El seu objectiu es formar els infants en 
ciutadania crítica perquè adquireixen capacitats 
de pau i eines per transformar els conflictes 
i abordar les problemàtiques ambientals.

TEIXINT FILS D’EMOCIONS 
DES DE LA PAU I L’ART

 > Impulsores: Associació Teixint 
Fils d’Emocions ARTiPAU i 
Escola de Cultura de Pau.

 > Lloc: Catalunya i Hondures.
 > Àmbit: Diversos.

Experiència formativa adreçada a grups  
de docents i líders comunitaris d’Hondures i 
Catalunya que té per objectiu formar-los  
en els continguts, eines i metodologies de 
l’educació en i per la pau a través de l’art,  
així com promoure el disseny i 
implementació de projectes d’educació 
transformadora en els seus contextos.

LA COEDUCACIÓ A CATALUNYA: 
PRÀCTIQUES DE REFERÈNCIA I REPTES

 > Impulsores: Grup de recerca d’Educació 
i Gènere de la UAB i Edualter.

 > Lloc: Catalunya.
 > Àmbit: Universitari.

Experiència de recerca impulsada per diverses 
entitats de solidaritat en col·laboració amb la 
universitat amb l’objectiu de sistematitzar i 
visibilitzar pràctiques de referència de coeducació 
en centres d’educació secundària, des d’un 
enfocament d’Educació per a la Justícia Global, així 
com de fer incidència en les polítiques públiques, a 
partir d’una anàlisi crítica del marc legislatiu català.

XARXA ACTIVA DE JOVENTUT 
PER A LA IGUALTAT (XAJI)

 > Impulsores: Plataforma Unitària contra 
les violències de gènere i Intered

 > Lloc: Cornellà.
 > Àmbit: Educació secundària.

Programa de prevenció de les violències de gènere 
que té per objectiu contribuir a la construcció 
d’una ciutadania global compromesa amb la 
justícia social i igualitària, i garantir entorns 
educatius lliures de violències masclistes. 
Es desenvolupa en el marc de l’aprenentatge 
cooperatiu entre iguals, la participació 
activa i en primera persona de les joves.

BLAU, CONSTRUIR LA PAU 
DES DE L’OMBRA

 > Impulsores: Creart i Fundació 
Escoles Parroquials.

 > Lloc: Barcelonès.
 > Àmbit: Diversos.

Projecte d’ApS que s’emmarca en un programa 
d’educació per a la justícia ambiental i el dret a 
migrar desplegat en 18 escoles del Barcelonès 
a partir de la formació i l’intercanvi entre el 
professorat i l’alumnat dels diferents centres. 
El projecte neix de la inquietud d’un grup de 
mestres per treballar les migracions, el refugi 
i el medi ambient a l’aula i fer-ho a partir de 
metodologies artístiques des de la cultura de pau.

FEMINISMES

ACTUANT AMB CURES PELS DRETS 
DE LES DONES. INTERCANVI 
D’HISTÒRIES DE VIDA.

 > Impulsores: Intered, Reds i Casal 
de Gent Gran de Navas.

 > Lloc: Barcelona.
 > Àmbit: Educació no formal.

Projecte d’intercanvi d’experiències de vida 
entre dones migrants de diferents edats i 
procedències, amb l’objectiu de generar un 
discurs inclusiu i intercultural que posi en valor 
la diversitat i visibilitzi la interseccionalitat de les 
discriminacions que pateixen les dones migrades.

JUSTÍCIA ECONÒMICA I SOCIAL

ESPLAIS I CAUS ESCOLLIM 
BANCA ÈTICA

 > Impulsores: Esplais Catalans, 
Escoltes Catalans i LaCoordi.

 > Lloc: Catalunya.
 > Àmbit: Lleure educatiu.

Experiència de formació i creació de recursos 
pedagògics i divulgatius per apropar les 
finances ètiques a l’associacionisme educatiu 
juvenil a partir de la difusió dels seus principis 
i de la promoció del canvi a la banca ètica 
per part d’esplais i caus. El treball en xarxa 
i el suport de LaCoordi han estat claus per 
optimitzar esforços i fer créixer l’experiència.

APS ECONOMIES TRANSFORMADORES

 > Impulsores: IES Ègara.
 > Lloc: Terrassa.
 > Àmbit: Educació secundària.

Experiència d’Aprenentatge Servei adreçada 
a alumnes de secundària amb l’objectiu de 
donar a conèixer alternatives a l’economia 
convencional i mostrar el seu impacte social 
positiu. El servei comunitari desenvolupat respon 
a necessitats d’entitats de l’economia solidària 
de Terrassa que col·laboren amb el projecte.

DESCRIPCIÓ DE LES EXPERIÈNCIES EDUCATIVES EXPOSADES



ESCOLES POPULARS 
D’ECONOMIA FEMINISTA

 > Impulsores: Cooperacció.
 > Lloc: Tarragona.
 > Àmbit: Educació no formal.

Projecte itinerant d’educació no formal per a dones 
i identitats dissidents que, a través de l’educació 
popular, impulsa processos d’apoderament 
i mirades crítiques al voltant de l’economia 
feminista, els ecofeminismes i la justícia global.

JUSTÍCIA AMBIENTAL

JOCS PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

 > Impulsores: VOLS Voluntariat 
Solidari i Plataforma d’educació 
social de Lleida i Girona.

 > Lloc: Girona.
 > Àmbit: Educació Secundària.

Projecte de gamificació amb perspectiva ecosocial 
i de gènere que s’adreça a col·lectius de joves en 
situació de vulnerabilitat amb l’objectiu que, partint 
del seu dret a habitar el planeta i el medi ambient, 
esdevinguin agents transformadors del seu entorn.

ESCOLES FOR FUTURE

 > Impulsores: Assemblea de Cooperació 
per la Pau i Tarpuna SCCL.

 > Lloc: Cardedeu.
 > Àmbit: Educació secundària.

Experiència de sensibilització sobre els efectes 
del canvi climàtic, amb l’objectiu de conscienciar 
els i les joves dels impactes diferenciats al Nord 

TOTHOM A L’AFA

 > Impulsores: aFFaC
 > Lloc: Catalunya.
 > Àmbit: Associacionisme educatiu.

Projecte centrat en el foment de la participació 
de les famílies migrants i d’origen cultural divers 
a les AFA del sistema educatiu públic, a través 
de trobades dins la comunitat educativa de la 
seva escola per exposar les seves necessitats, 
neguits i propostes d’acció respecte l’educació 
de l’alumnat i la seva acollida en la comunitat des 
d’una perspectiva empoderadora vers les dones.

BIBLIOTECA HUMANA

 > Impulsores: Ajuntament de Rubí i UniPau.
 > Lloc: Rubí.
 > Àmbit: Educació secundària.

Projecte amb alumnat de segon cicle de l’ESO en 
el qual aquest acompanya i prepara una biblioteca 
humana mitjançant persones anònimes que fan 
de llibres i que han viscut una experiència de 
discriminació social o d’assignació d’estereotips i 
prejudicis. Tot amb l’objectiu de reflexionar sobre 
les causes i les conseqüències de la discriminació 
i les desigualtats en la nostra societat.

RELACIONS DE PODER, DRETS 
HUMANS I GOVERNANÇA

QÜESTIONS DE JUSTÍCIA GLOBAL 
A LA RECERCA DE BATXILLERAT

 > Impulsores: Fundació Solidaritat UB.
 > Lloc: Barcelona.
 > Àmbit: Batxillerat

i al Sud global, de la seva relació amb els hàbits 
quotidians de consum i de gestió de residus, així 
com de la necessitat de corresponsabilitzar-se 
per fer front al problema, tan de manera individual 
com en els entorns territorials i comunitaris.

FENT FRONT A L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

 > Impulsores: Entrepobles i Edualter.
 > Lloc: Barcelona.
 > Àmbit: Educació secundària

Experiència d’educació i sensibilització adreçada 
a joves per tal d’estendre el coneixement 
sobre l’emergència climàtica, visibilitzar 
compromisos, accions i bones pràctiques a 
través de la comunicació, i enfortir el moviment 
juvenil i estudiantil compromès amb la justícia 
climàtica, tot treballant els compromisos 
individuals i la percepció de corresponsabilitat.

INTERCULTURALITAT

INFRAEXPOSATS

 > Impulsores: Ruido Photo.
 > Lloc: Barcelona.
 > Àmbit: Educació no formal.

Projecte de comunicació intercultural i antiracista 
que a través de continguts creats en imatge 
documental i de forma participativa, posa en 
relació joves que han arribat a Catalunya quan eren 
menors d’edat i sense referents adults amb joves 
de l’àmbit del lleure. Els productes comunicatius 
es difonen a través de xarxes socials, exposicions, 
instal·lacions i activitats de sensibilització a 
centres educatius formals i no formals.

L’experiència s’emmarca en el programa Recerca 
per a la ciutadania global i té per objectiu explorar 
vies de programació interdisciplinària a través 
de la recerca formativa sobre esdeveniments 
d’actualitat per tal que el Treball de batxillerat 
eduqui en drets humans i ciutadania global.

DESCOBRIM PERSONES 
DEFENSORES DE DRETS HUMANS 
A LA NOSTRA COMUNITAT

 > Impulsores: Grup Eirene.
 > Lloc: Santa Coloma de Gramenet.
 > Àmbit: Educació secundària.

Projecte d’aprenentatge i servei d’educació en 
drets humans que pretén endinsar les joves en 
el coneixement i la importància de l’exercici dels 
drets humans i en les accions per defensar-los 
en l’Àmbit internacional i local, amb l’objectiu de 
fomentar el seu esperit crític i solidari i impulsar el 
coneixement del teixit social de la seva comunitat.

ASSOLINT EL DRET HUMÀ A 
L’AIGUA I EL SANEJAMENT

 > Impulsores: Enginyeria sense fronteres.
 > Lloc: Terrassa
 > Àmbit: Educació formal i no formal

Experiència d’educació i sensibilització que 
s’emmarca en l’ecofeminisme i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb la 
finalitat de promoure l’anàlisi i la reflexió crítica 
sobre la crisi mundial de l’aigua, connectar la 
realitat del sud amb la situació a casa nostra i 
visibilitzar el treball en xarxa a nivell internacional.


