EDUCACIÓ ALTERNATIVA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011

Competències Bàsiques en el currículum i EpD
Al 2011 s’ha iniciat el programa de tres anys “El desplegament de les Competències
Bàsiques en el currículum des de la perspectiva de l’Educació per al
Desenvolupament”, que pretén construir de manera participativa i reflexiva una guia de
suport per al professorat i per al personal tècnic de les ONG que treballen l’EPD a
l’escola, amb l’objectiu de facilitar la incorporació de continguts, metodologies i criteris
d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i
l’anàlisi de les desigualtats globals en la seqüenciació de temes dintre del currículum
de l’educació bàsica des de la perspectiva de les competències bàsiques.
Al llarg d’aquest any s’ha dut a terme la primera etapa d’aquest programa, consistent
en la creació d’un equip multidisciplinari per a l’elaboració de la guia, i el disseny i
desenvolupament d’un programa de formació i reflexió amb mestres, professorat i
personal tècnic d’EpD d’entitats i ONGD:
S’ha creat un equip de participants, amb diferents nivells d’implicació:
- L’equip de coordinació, responsable del disseny dels continguts i metodologies
del programa de formació – reflexió, la difusió, dinamització de les sessions i la
sistematització dels resultats, format per Cécile Barbeito (Escola de Cultura de
Pau de la UAB), Núria González (Fundació Solidaritat UB / PAULA) Clara Massip
i Mariano Matamoros (Edualter) i Àlex Egea, coordinador pedagògic del
programa, pedagog i formador de formadors de l’ICE de la UB.
- L’equip d’assessorament format per persones vinculades a la innovació
pedagògica, la recerca, la docència i l’administració i gestió educativa: Antoni
Zabala (Institut de Recursos i Investigació per a la Formació -IRIF), Martí Boneta
(Tècnic docent en Interculturalitat i Cohesió social al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya), Jordi Mateu: (Centre de Recerca i
Assessorament d’Educació Viva -CRAEV) i Enric Prats (UB, membre del GREM i
Programa Educació en Valors ICE UB)
- El grup de treball que ha participat en les sessions de formació i reflexió, format
per professorat i persones vinculades a ONGD (6 mestres de primària, 7 de
secundària, 2 d’universitat, 2 tècniques d’administracions públiques, 2 tècniques
de federacions i plataformes, i 19 persones tècniques d’EpD de les ONGD).
Aquest equip s’ha constituït com a grup de treball de l’ICE de la UB, dintre del
programa de formació permanent del professorat, a la secció Educació i
Comunitat.
S’ha seguit una metodologia d’investigació – acció, i en base a aquesta opció
metodològica, s’ha dissenyat el programa de formació, centrat en la reflexió a partir de
la pròpia pràctica i experiència educativa dels participants, i amb aportacions externes
puntuals en relació a aspectes específics que es necessitava complementar.
Durant l’any 2011 s’han dut a terme 9 sessions, un total de 25 hores de formació:

03/03/2011 Presentació del programa (Antoni Zabala i Equip de coordinació)
05/04/2011 Sessió 1. Baròmetre: “Competències bàsiques en el currículum i EpD”
10/05/2011 Sessió 2. Educació per al Desenvolupament: Continguts, Valors i Actituds
14/06/2011 Sessió 3. Currículum i Competències bàsiques. Introducció i aspectes
bàsics (Martí Boneta)
11/07/2011 Sessió 4. Nivells de Desenvolupament Moral (Amèlia Tey)
12/07/2011 Sessió 5. Competències Bàsiques i continguts d’aprenentatge d’EpD (Àlex
Egea)
13/07/2011 Sessió 6. Estratègies didàctiques (Antoni Zabala)
11/10/2011 Sessió 7. Estratègies didàctiques (II) (Equip de coordinació)
15/11/2011 Sessió 8. Criteris per identificar bones pràctiques d’EpD en l’àmbit escolar
13/12/2011Sessió 9.Com avaluar pràctiques d’EpD en l’àmbit formal? (Neus Sanmartí)

Creació d’eines interactives per al treball col·laboratiu:
S’ha obert un espai de treball virtual, a través de la plataforma de treball col·laboratiu
no comercial BSCW (Basic Support for Cooperate Work), a la qual s’han subscrit tots
els membres de l’equip de coordinació, i que s’utilitza per planificar les reunions de
seguiment, assignar tasques a cada membre de l’equip, mantenir informació
actualitzada per a cadascuna de les sessions, redactar i revisar documents de forma
col·laborativa.
També s’ha creat un bloc, on es publiquen els resums de les sessions, vídeos,
documents, i on es penja el qüestionari de valoració de cada sessió. Es poden
consultar els continguts treballats en cada sessió i les fotografies i vídeos al bloc:
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/sessions-de-treball/.

Identitats de Gènere a l’ESO
S’ha treballat conjuntament amb la Cooperativa d’Iniciativa Social Fil a l’Agulla en
l’elaboració i edició d’una guia didàctica adreçada al professorat de Secundària per a
treballar a l’aula la construcció d’identitats de gènere alternatives a la masculinitat i
feminitat tradicionals. Amb aquesta guia es dóna continuïtat al treball que duen a terme
Edualter i Fil a l’agulla pel que fa a l’elaboració i sistematització de materials sobre
equitat de gènere útils per a treballar en l’àmbit de l’educació formal.
S’han fet entrevistes a membres de grups d’homes adults que estan actius a la ciutat
de Barcelona (Taló d’Aquiles i Homes roses) i a la ciutat de Vitòria.
A nivell internacional: S’ha visitat l’experiència d’un grup d’ homes joves de la ciutat de
Medellín, que pertanyen a l’organització Red Juvenil de Medellín. També h’ha conegut
l’experiència de Cantera a Nicaragua que fa anys que treballen amb homes adults i
joves per la construcció de noves identitats masculines. S’ha contactat amb les
següents organitzacions que porten temps treballant amb joves i homes:
Col•lectiu Baubo (Rosa Sanchis):
http://perso.wanadoo.es/a963349976/baubo/qui_som.htm
Sexpol: el hombre nuevo: http://www.ctv.es/USERS/sexpol/sexpol76.pdf
Associació d’homes per a la igualtat de gènere http://www.ahige.org
El procés ha estat molt enriquidor i ens ha permès no només aprendre i ser conscients
del treball que ja s’està realitzant, sinó també sistematitzar i recollir la llarga
experiència de l’equip del projecte en la realització d’intervencions relacionades amb el
gènere a instituts de secundària, i el bagatge de treball amb professorat.
S’ha participat en la jornada: “Joves i igualtat: eines per incorporar els nois en la

igualtat de gènere”, Barcelona, 30 de setembre.
S’ha fet un taller de presentació i validació de la guia educativa elaborada, adreçat a
professorat i persones d’entitats i moviments socials que tenen interès en la
perspectiva de gènere (30 de novembre de 2011), en el qual hi ha participat 10
persones.de l’àmbit educatiu (formal i no formal)
El taller ha consistit en presentar quatre activitats de cada bloc de la guia (treball
segregat) i s’han creat dos grups per analitzar aquestes activitats. L’anàlisi dels grups
s'ha dinamitzat sota els següents aspectes:
Ó Claredat dels objectius
Ó Claredat en l’explicació de la dinàmica
Ó Explicar si és viable i aplicable a l’aula
Ó Explicar les fallades i manques
Finalment s’ha obert una ronda de suggeriments i aclariments.
Ó En general es parla de la necessitat de treballar a nivell de claustre, compartir i
sensibilitzar al professorat sobre la temàtica i les perspectives del treball en la
construcció d’identitats dels joves
Ó Es parla sobre el treball que farà Edualter per a l’adaptació curricular i proposar
pautes al professorat d’aplicació de continguts normatius
Ó Es proposa una ampliació de la guia a altres agents: AMPA, comunitat
educativa en general.
Ó Es proposa la conveniència de pensar en treball de gènere per a altres cicles
de secundària i primària.

S’ha publicat la guia en versió electrònica al portal d’Edualter:
http://www.edualter.org/material/genere/index.html

Jo vull ser radical!
Una guia didàctica per treballar la construcció de les Identitats de
gènere a 4art d’ESO i Batxillerat
Sara Carro, Carles Vidal i Neus Andreu, amb la col·laboració
d'Alba Barbé.

S’ha enviat informació de la publicació a les entitats, moviments socials, centres
educatius i d'altres agents educatius subscrits a la llista de distribució d'Edualter
(1.352), als CRP de Catalunya (79), i als Instituts de Barcelona que han dut a terme
tallers sobre gènere amb Fil a l'Agulla (100).

Participació en jornades
I Encuentro Escuelas Globales: La Educación para el Desarrollo como herramienta
educativa integral , Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid:1 i 2 de Febrer
de 2011.
• Eixos temàtics:
• Experiències i bones pràctiques d’EpD
• Posicionament en EpD: definició i influència de la proposta d’EpD
• Noves lleis educatives i pràctiques d’EpD: competencies bàsiques educatives
Jornades Avaluació Educació per la Ciutadania Global Intermòn: Barcelona, 21 i 22 de
gener
Jornada Repensem l'escola, Girona:, 12 de febrer
En aquestes jornades volem repensar l’escola convidant com a protagonistes aquells
que, conscients i crítics amb l’escola convencional, estan oferint un model educatiu
alternatiu, més respectuós amb l’infant i posant-lo, de nou en el centre.
V Jornades de la Xarxa d'Escoles Compromeses amb el Mon: Barcelona, 5 de
novembre
Educación para el Desarrollo en la Universidad, Bilbao, 24 i 35 de novembre.
Presentació del programa d’Edualter Competències Bàsiques en el currículum i EpD:
-

-

Reunió del Consell Editorial de Senderi: 22 de febrer
Reunió amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya: 10 d’octubre per a la Presentació del programa "Competències i
EpD"
2a Jornada d’Aprenentatge Servei a L’Hospitalet de Llobregat, L’Hospitalet, 27
d’octubre
Facultat d’Educació Social de la UB, Barcelona, 3 de novembre

Actualització de la Xarxa de Recursos Educatius:

Durant el 2011 s'han anat ampliant les diferents seccions de la Xarxa de Recursos
Educatius de Edualter, que actualment compta amb:
-

1059 fitxes bibliogràfiques

-

150 fitxes de materials que es poden consultar en línia

-

527 persones inscrites en la base de dades

-

475 grups incorporats la base de dades

-

1306 subscripcions a la llista de distribució

-

També s'han anat mantenint actualitzada l'agenda d'activitats, amb una
mitjana de 10 actes anunciats cada mes.

