La Direcció General de Cooperació ha elaborat aquesta GUIA D’ACTIVITATS EDUCATIVES I
RECURSOS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL, que pretén posar a disposició dels docents i dels
centres educatius de les Illes Balears recursos i activitats que les organitzacions no
governamentals de desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears ofereixen als centres
educatius de tots els nivells, per al curs 2017-2018. Hi trobareu activitats
relacionades amb la igualtat de gènere, el desenvolupament econòmic sostenible, la
cultura de la pau, la defensa dels drets humans, la interculturalitat o la defensa del
medi ambient, les quals, partint de metodologies diverses i innovadores, proposen
treballar aquests eixos de manera transversal al llarg de totes les etapes educatives,
amb l’objectiu de despertar la consciència crítica de l’alumnat vers el món que ens
envolta, despertar la seva responsabilitat i, a la vegada, conèixer més de prop les
organitzacions de la societat civil que, des de les Illes Balears, treballen a altres països
del món en iniciatives de cooperació internacional per al desenvolupament duent a
terme una feina clau per contribuir a eradicar les injustícies, la impunitat i les
violacions dels drets humans.
Les activitats es presenten en fitxes informatives, organitzades per eixos temàtics
codificats en colors:
- Enfocament de gènere
- Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
- Cultura de la pau
- Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
- Medi ambient, territori i naturalesa
Cada fitxa inclou la informació bàsica de l’activitat i les dades de contacte de l’entitat
organitzadora, amb la qual el centre pot contactar en cas que vulgui ampliar
informació o bé si vol sol·licitar l’activitat.
Per facilitar la consulta, s’ha elaborat un índex d’activitats de doble entrada, per eix
temàtic i per nivell educatiu, amb la intenció de facilitar la consulta amb un sol clic.
La guia és dinàmica i s’actualitza molt sovint! A la portada hi trobareu sempre la data
d’actualització.
Link a la guia http://www.cooperant.org/wp-content/uploads/2017/06/guiadactivitats-a-centres-educatius-2017-2018_.pdf

