Eines clau d'educació transformadora a
l'aula
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Esdeveniment 16662
15 hores - 50 places
Autonòmic
Presencial

Servei d'Innovació Educativa

1 de desembre de 2020 a 25 de febrer de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris
Tots els nivells.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Aprendre a identificar els eixos de l'educació per a la transformació social i els espais per treballar-la dins l'aula.
Identificar els elements clau d'una proposta d'educació transformadora.
Compartir amb els docents eines pràctiques i innovadores per reforçar l'educació per a la transformació social dins la
seva aula.
Reflexionar sobre el procés de globalització i els reptes que es plantegen tant a l'àmbit global com local.
Facilitar instruments concrets per promoure el pensament crític de l'alumnat entorn a tres temes d'actualitat: els
drets humans a la crisi migratòria de la Mediterrània, la sobirania alimentària de les Illes Balears i la mirada
local-global.
Incorporar el concepte d'ecofeminisme i educació per a la llibertat dins les aules.

Continguts
Què és l'educació per a la transformació social. Conceptes, metodologies i recursos. Canviar el món des de ca nostra.
La mirada local-global. Globalització, interdependència i ciutadania global. Per què fugen. Els drets humans a debat
amb la crisi migratòria de la mediterrània. El testimoni d'Open Arms. Condemnats a importar menjar. La sobirania
alimentària com element clau per a la sostenibilitat ambiental a les Balears. L'ecofeminisme i educació per a la
llibertat. L'anàlisi compartida del feminisme i l'ecologisme per posar la vida al centre i repensar el model de vida que
tenim.

Metodologia
Serà una formació presencial per videoconferència (15h). S'habilitarà un entorn Moodle (fweib.caib.es) per a la
realització de la formació. Tendrà un enfocament teòric i pràctic. S'estructurarà en 5 mòduls. Cada mòdul serà
monogràfic i comptarà amb persones expertes a nivell estatal que a través de ponències, converses i debats
desenvoluparan cada un dels blocs de la formació.
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Transferència
Els docents que participen han de realitzar una activitat de transferència i aplicabilitat en el seu dia a dia, a l'aula.

Lloc
Plataforma Moodle: fweib.caib.es

Horari
Sessions presencials per videoconferència de 16h a 19h. Dies: 1 de desembre, 14 i 28 de gener, 11 i 25 de febrer.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 3 a dia 15 de novembre de 2020 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 18 de novembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 18 a dia 25 de
novembre de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 26 de novembre de 2020.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
El pla d'avaluació de l'activitat vendrà determinat per una sèrie d'indicadors: Assistència mínima obligatòria al 85%
de les sessions.
Participació activa.
Claretat, cohesió i concreció en l'activitat de transferència i aplicabilitat.
Lliurada en data màxima dia 12 de març través del Moodle de la formació.

Coordinació i informació
Xisca Collado Rosselló
Tècnica de Cooperació
D.G. Cooperació
fcollado@dgcooperacio.caib.es
telf. 971177200
ext. 69424
Miquel Àngel Pérez Reyes
Assessor tècnic docent
Servei d'Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
maperezreyes@dgpice.caib.es
C/ Ter, 16, 2a planta - 07009 Palma
Tel.971177781 Ex. 62313
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Formadors
Ani Urretavizcaya
És pedagoga i treballa a la ONG Alboán acompanyant a educadors i educadores en el procés d’impulsar una escola
transformadora. Treballen per la construcció d’una ciutadania global que denuncii les injustícies que provoquen les
desigualtats en el món, per la construcció d’una cultura promotora del bé comú i en la transformació les estructures
generadores de pobresa a nivell local i global. Alboán realitza i promou estudis i investigacions a partir de les quals
genera propostes educatives dirigides a les persones educadores dins l’àmbit formal i no formal i campanyes per a la
ciutadania en general . Alboán forma part del Moviment per a l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global.

Ángeles Schjaer
És mestra d’infantil i assessora pedagògica d’Open Arms. Des de fa 4 anys està involucrada amb Open Arms i les
seves tasques dins l’entitat han passat des de la restauració del vaixell, missions a terra i de mar, xerrades, stands i
ajudant de logística a la base de Malta. Des de fa 2 anys és assessora pedagògica de l’entitat. Anteriorment va
treballar en la Fundació Faada fent tasques de sensibilització als nins i nines i fent xerrades sobre protecció animal i
del medi ambient.

Núria Llabrés Prat
És llicenciada en Geografia per la Universitat de les Illes Balears. La seva tasca professional s'ha centrat en l'àrea del
medi ambient i la sobirania alimentària. Des del 2007 està vinculada al programa de custòdia agrària del GOB
Menorca i des del 2015 és la coordinadora de Justícia Alimentària a les Illes Balears. En el marc de l'activitat amb
Justícia Alimentària facilita processos de polítiques alimentàries i compra pública i de la sensibilització i formació en
matèria de sobirania alimentària en l'àmbit educatiu formal i no formal.

Margalida Mulet Pascual
És Doctora en Antropologia Social i Cultural a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales i Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica a la Universitat Autònoma de Barcelona . Coordinadora del projecte europeu
"MEDFEST" sobre patrimoni alimentari dins l'Observatori de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona . Entre
d’altres, professora d'antropologia de l'alimentació a la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat
de les Illes Balears. Ha fet de tècnica/consultora pel projecte de Parc Agrari de Palma i per l'Ecoregió Serra de
Tramuntana. En l'actualitat treballa a l'entitat CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) com
a tècnica de cooperació i sensibilització a Balears.

Yayo Herrero
És antropòloga, educadora social i enginyera tècnica agrícola. És una de les investigadores més influents en l'àmbit
ecofeminista i ecosocialista a nivell europeu. Sòcia i treballadora de Garúa S. Coop.Mad; Professora-col·laboradora de
la Càtedra Unesco d’Educació Ambiental i desenvolupament sostenible (UNED); coautora de més d’una vintena de
llibres relacionats amb l’ecologia social i de nombrosos articles; presidenta del Foro de Transicions; membre del
consell editorial d’Hegoa.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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