
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Associac ió d 'Educadors en Drets Humans 
AHEAD presenta una  formació semipresencial   

a  educadors/es,  en la  qual  podem  
aprendre i  c rear e ines pràct iques per a  

 l 'Educació en Drets Humans  

 per a  Infants .   

DATES i  HORARIS DE LES   
SESSIONS PRESENCIALS:  

ICE Universitat de Girona: 4 dissabtes de 9.30 a 14.30 hores a 

la Facultat d’Infermeria UdG, c/Emili Grahit 77, Girona.  

 31 de gener 

 14 i 28 de febrer 

 21 de març.  

 

ICE Universitat Rovira i Virgili (Tarragona): 8 dijous de 17.30 a 

20.00 hores al Campus Catalunya URV,  Av. Catalunya, 35 - 

43002 Tarragona.  

 15, 22 i 29 de gener  

 5 i 12 de febrer  

 5, 12 i 19 de març) 

 

Jornades de bones pràctiques i reflexió a Girona i Tarragona 

programades pel juny de 2015, pendent de concretar dates.  

 

APRENENTATGE  
VIVENCIAL I PARTICIPATIU 
 
 
 

Eines pràctiques per a l'Educació en   

Drets Humans per a Infants. 

 
 

2EDICIONS 

                        CURS  SEMIPRESENCIAL 
 

 

FORMAT: SEMI PRESENCIAL 

20 hores presencials: 8 sessions de 2,5 hores 
facilitades per formadors/es d 'AHEAD.  

 

20 hores no presencials: material de lectura i 
exercici, mitjançant plataforma virtual del 

Institut de Drets Humans de Catalunya. 

PREU: 50 € 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIUSDE FORMACIÓ:  

 Apropiar-se i  co-crear eines pràctiques per  

 a l'EDH  per a Infants. 

Aprenentatge vivencial i participatiu   

Eines pràctiques per a l'educació         
en drets humans per a infants.  

 

ADREÇAT A:   

Mestres de primària i secundària , monitors/es 

de lleure, educadors/es i membres d'entitats 

socials (personal laboral i/o voluntariat) que 

treballin amb infants  de 6 a 14 anys 

PLACES: 20 PARTICIPANTS.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

 

 Familiaritzar-se amb l’Educació en Drets Humans. 
 

 Aprendre i dissenyar eines per actuar com a 
multiplicadors/es. 
 

 Introduir una nova aproximació i metodologia a 
l’educació per i amb infants. 
 

 Reflexionar sobre els reptes i el paper de l'educació i els 
educadors/es en la promoció, protecció i defensa dels 
Drets Humans. 

 

CONTINGUTS: 

M1.-  Mòdul introductori.  

 

M2.-  Mòdul temàtic: Perspectiva de gènere, 

discriminació i exclusió social, participació i 
ciutadania, i transformació de conflictes 
 

M3.-  Mòdul virtual sobre el marc teòric general en 

Drets Humans. 
 

M4.-  Mòdul metodològic i pràctic: transversal. 
 

 

METODOLOGIA:  
 

 Activitats dinàmiques del Manual en EDH per a 
infants “Petit Compass” del Consell d'Europa, 
traduït al català. 
 

 Material de lectura sobre marc teòric general en 
Drets Humans mitjantçant aula virtual del IDCH. 
 

 Activitat pràctica d’EDH duta a terme pels 
participants en el seu centre educatiu o entitat. 
 

 Intercanvi d'experiències de les activitats 
mitjantçant una comunitat virtual d'aprenentatge. 
 

 Difusió i reflexió de bones pràctiques mitjantçant 
unes jornades finals obertes. 
 

Més i n fo rmaci ó  i  i nscr i pc ions :   

Formació  EDH AHEAD   

 formac io@aheadedu. org  

 
Passeig de Sant Gervasi, 78  

CP. 08022, Barcelona 

http://aheadedu.org/ 

 

Organitza: Amb la col·laboració de: 

 
Finançat per: 

http://aheadformacion2014.wix.com/ahead-formacio-2014
http://aheadedu.org/

