FORMACIÓ A MIDA: Promoure l’educació per la justícia global en el
marc de la formació dels graus d’Educació
Dimarts 17 de novembre de 13h a 15h, en format virtual (es passarà l’enllaç de
Teams a les persones inscrites).
Dimecres 24 de novembre de 13 a 15h ,en format virtual (si les condicions fossin
favorables es plantejaria presencial)
Enllaç d’inscripció: https://eformularis.uab.cat/group/formacio-docent/promourel-educacio-per-la-justicia-global-en-el-marc-de-la-formacio-dels-graus-deducacio
Organitzen: Deganat de la Facultat de Ciències de l’Educació i Fundació Autònoma
Solidària

Formadora: Silvana Longueira Matos, professora de l’àrea de Teoria i història de
l’Educació de la facultat de ciències de l’Educació de la Universitat de Santiago
de Compostela (USC). Les seves línies d’investigació es centren, entre altres
coses, en l’educació pel desenvolupament sostenible. Coordina el Pla de
Desenvolupament sostenible de la USC, participa d’espais d’enxarxament que
tenen a veure amb l’Educació i la cooperació al desenvolupament com, per
exemple, el Bridge 47.
•

Descripció de les sessions
En el marc de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que la UAB
s’ha compromès a promoure, la fit 4.7 estableix que “Per a 2030, garantir que tot
l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el
desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al
desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la
igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania
mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al
desenvolupament sostenible.”
L’activitat formativa pretén identificar eines i casos que es porten a terme en l’àmbit
universitari per assolir aquesta fita.
Es vol donar continuïtat, així, al treball de la Facultat, a través de grups de recerca de
diferents Departaments, a la promoció de l’educació per al desenvolupament i la
ciutadania global.

En la segona sessió, es vol promoure la discussió a partir de l’intercanvi d’experiències
que els participants a la formació hagin pogut portar a terme.

•

Objectiu (Objectiu general, objectius específics).
Conèixer i reflexionar sobre estratègies docents i propostes didàctiques que reforcin
l’abordatge de l’educació per al desenvolupament des de diferents àmbits de
coneixement de les ciències de l’educació.

•

Continguts i competències
-

Educació per a la justícia i la ciutadania global

-

Educació transformadora

-

Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030

-

Compartir experiències docents i buscar col·laboracions

-

Autoreflexió sobre la pròpia docència

-

Pensament crític

-

Promoure la inclusió dels continguts de Justícia Global en els currículums de
les assignatures de la Facultat

-

Transferència del coneixement

Metodologia (tipologia general i especificar si es realitzaran activitats)
Sessió 1
-

30’ Ponència d’introducció al marc teòric de la meta 4.7 dels ODS i el projecte
Bridge 47, d’enxarxament a nivell europeu per assolir-la. A més, es lligarà
l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global (meta 4.7) amb
bones pràctiques a nivell d’educació transformadora.

-

90’ Espai de debat per compartir experiències docents que s’estan duent a

terme a la Facultat en línia amb l’exposició teòrica realitzada i oportunitat
per encaminar-hi la docència individual i buscar sinergies per actuar
col·lectivament a nivell de Facultat per assolir aquesta fita a nivell
universitari.
Es passaran unes preguntes prèvies a la sessió per tal de poder preparar
l’espai de debat.
•

Places (número màxim de persones per grup)
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•

Avaluació
Participació a la sessió
Qüestionari de valoració

Presentació de l’experiència

