
EDUCAR 
PARA UNHA 
CIDADANÍA 
GLOBAL

INFÓRMATE DO QUE FACEMOS E 
PARTICIPA

A educación é unha estratexia 
imprescindíbel para impulsar un 
modelo social, político e económico 
respectuoso con todas as persoas, en 
que a cidadanía sexamos conscientes 
da nosa pertenza a unha 
comunidade local e global e nos 
comprometamos activamente na 
construción dun mundo máis 
xusto e sustentábel.

Os e as educadoras somos axentes 
de mudanza que podemos impulsar 
esta transformación social nas nosas 
aulas, nos nosos centros e no noso 
contorno. Na Rede de educadores e 
educadoras para unha cidadanía global, 
apostamos polos centros educativos 
transformadores en que se xeran 
procesos innovadores que transcenden 
a visión puramente instrumental da 
educación.

Fomentar o respecto e a valorización da diversidade como fonte de 

enriquecemento humano, a consciencia ambiental e o consumo 

responsábel, o respecto polos dereitos humanos individuais e sociais, a 

igualdade de xénero, a valorización do diálogo como ferramenta

para a resolución pacífica dos conflitos e a participación democrática, a 

corresponsabilidade e o compromiso na construción dunha sociedade 

xusta, equitativa e solidaria.

Mudar a escola
é mudar o mundo

A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.548.04.58

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valencia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

Rede de educadores 
e educadoras para 
unha cidadanía global: 
CiudadaniaGlobal.org

Movemento 
pola educación 
transformadora e pola 
cidadanía global:
EducacionTransformadora 
Global.org

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Facebook: Educar para 
unha cidadanía global

Grupo Facebook: 
Rede de educadores e 
educadoras para unha 
cidadanía global 

Inscríbete no noso 
boletín de noticias: 
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

Sedes territoriais:

educacion@oxfamintermon.org
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MÓDULO 
PARA O 
PROFESORADO
Do 30 novembro 2020 
ao 15 xaneiro 2021
• Visualización da 

proposta didáctica
• Guías didácticas e 

guía APS
• Formación do 

profesorado, foro e 
resolución de dúbidas

ACTIVIDA-
DE PARA O 
ALUMNADO
Do 18 xaneiro ao
26 marzo 2021
• Proposta 

didáctica para 
cada ciclo

• Ferramentas de 
comunicación

ENCONTROS 
TERRITO-
RIAIS
22 abril 2021 
Dia da Terra
• Iniciativas 

estudantís no 
cadro dunha 
mobilización 
global

PRIMARIA E 
SECUNDARIA

Inclúe guía APS 
para o traballo 
no ambiente

DESIGUALDADE
O desafío da Humanidade 
para o século XXI consiste 
en erradicar a pobreza e 
atinxir a prosperidade para 
todas as persoas, en equi-
librio cos recursos naturais 
limitados do planeta.

O aumento da tempera-
tura global, provocado 
sobre todo pola actividade 
humana, está a ter efectos 
devastadores sobre a vida 
das persoas, dos animais e 
das plantas. Quen máis os 
sofren son as persoas en 
situacións máis vulnerábeis 
e, ao mesmo tempo, que 
menos responsabilidades 
teñen. Calcúlase que, se 
non foren tomadas medi-
das urxentes, o número 
de persoas pobres poderá 
aumentar entre 35 e 122 
millóns en 2030.

Entender a relación entre 
desigualdade en emisións 
de gases de efecto inver-
nadoiro e a vulnerabilidade 
perante a crise climática, 
é esencial para frear o seu 
impacto, atinxir un desen-
volvemento sustentábel 
e inclusivo, e garantir 
un modo de vida xusto e 
sustentábel para todas as 
persoas e para o planeta. 

Na web 
www.OxfamIntermon.org/
desigualdad encontrarás 
relatorios, campañas e 
outros recursos sobre este 
tema.

oxfamintermon.org/ 
desigualdad

INSCRICIÓNS

kaleidoskopio.kaidara.org/gl

www.kaidara.org/gl/recursos

www.kaidara.org/gl/globalexpress

PRIMARIA E SECUNDARIA SECUNDARIA

PROPOSTAS PARA O PROFESORADO

Web de recursos, experiencias educativas, libros e artigos de descarga gratuíta. Todos os 
materiais para a aula están dispoñíbeis en castelán, catalán, vasco e galego.

Colección de propostas didácticas online, cada 
número consta dun caderno para estudantes e 
dunha guía para o profesorado con recursos de 
ampliación. 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS E 
COLECCIÓN CIDADANÍA GLOBAL

Libros para profundar nos fundamentos da Edu-
cación para a cidadanía global e experiencias 
educativas levadas a cabo polas persoas que fan 
parte da Rede de educadores e educadoras para 
unha cidadanía global.

Colección para secundaria que aborda temas de 
actualidade a partir da súa abordaxe global-local. 
Cada número conta cun dossier informativo sobre 
a temática e cun caderno de actividades.

www.kaidara.org/gl/ciudadaniaglobal www.CiudadaníaGlobal.org

REDE DE EDUCADORES E 
EDUCADORAS PARA UNHA 
CIDADANÍA GLOBAL

Podes participar nos grupos de traballo da Rede: 
espazos abertos de encontro e traballo coopera-
tivo en que participan educadores e educadoras 
comprometidas coa construción dunha cidadanía 
global.  

www.kaidara.org

O Club da Convivencia nace como resposta a unha necesidade: a mellora 

da convivencia escolar desde unha abordaxe non disciplinaria nin reactiva, 

senón participativa e proactiva. Para iso, partimos do proxecto de Apren-

dizaxe e Servizo (ApS) que elaboramos na Rede de Madrid (“O Club da 

Insubmisión”) e emprendemos unha reforma do noso Plan de convivencia 

guiada igualmente por un proxecto de ApS que consistía na creación de 

catro clubs de alumn@s axudantes para traballar a acollida, a integración, 

a igualdade e a prevención do acoso, o ciberacoso e a violencia de xénero:

• O Club da Acollida: alumn@s axudantes “integradores”, que favorecen 

a integración, a convivencia e o bo trato entre todos.

• O Club da Imaxe: alumn@s axudantes “cibermentores”, que colaboran 

cos seus colegas para que usen con seguridade os medios dixitais e as 

redes sociais.

• O Club da Diferenza: alumn@s axudantes “promotores”, que fomentan 

o respecto á diversidade e actúan preventivamente fronte á violencia de 

xénero.

BREVE DESCRICIÓN

EXPERIENCIAS

O Club
da Convivencia

Autoría:  

IGNACIO GONZÁLEZ-GARZÓN

ignacio.gonzalez@colegioberriz.com

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 

Colegio Bérriz, Las Rozas (Madrid) • curso 2016-2017

www.kaidara.org

Esta experiencia comeza a súa andadura no noso centro, como Proxecto 

de Interculturalidade, no curso 2009-2010. Xurdiu como resposta a unha 

necesidade: a incorporación de alumnado procedente doutros países nun 

importante número, particularmente da América Latina, co que o facían co 

curso comezado. É certo que a crise económica devolveu bastantes destas 

familias aos seus lugares de orixe, mais o selo de diversidade que impregna 

hoxe o noso barrio é moi visíbel no centro. En este curso, volvemos expe-

rimentar esta chegada por sorpresa de alumnos –“incorporación serodia”, 

chámaa a Administración–, e isto fixo que dirixísemos a ollada para o Pro-

xecto de Interculturalidade, moito máis rico que o simple e administrativo 

Protocolo de acollida. E, revisando a nosa proposta, vemos que a reflexión 

inicial que nos fixemos continúa a ser hoxe moi válida, mais tamén que o 

noso ollar para coa diversidade mudou aínda que só decorrese un curto 

espazo de tempo.Do noso Proxecto de Interculturalidade mantemos os seus principais va-

lores: pór a persoa no centro, pór no centro as súas necesidades (emo-

BREVE DESCRICIÓN

EXPERIENCIAS

Convivimosna diversidadeAutoría:  Mª ESTHER GUTIÉRREZ EXPÓSITO

mestherge@telefonica.netCentro educativo en donde se desarrolla la práctica: 

Escola Gamo Diana • Todo o curso escolar

www.kaidara.org

Consistiu nun conxunto de actividades xeradas a raíz da edición deste 
curso de Conectando mundos, que fixeron que un eixo fundamental de 
traballo no centro fose o problema das migracións e dos refuxiados. Par-
tindo dun traballo interdisciplinario de “Dereitos sen fronteiras”, foron rea-
lizadas unhas Xornadas sobre Inmigración e Refuxiados con obradoiros, 
cinefórum, conferencias en que participaron unha boa parte do alumnado 
do centro, a participación de representantes no Encontro de Estudantes 

BREVE DESCRICIÓN

EXPERIENCIAS

Conectando mundos 
“Dereitos sen fronteiras” 
máis alén da aula: 
migracións e refuxiados 
no IES Murillo
Autoría:  
ISRAEL GARCÍA BAYÓN
igbfilos@yahoo.es

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 
IES Murillo – Sevilla • xaneiro 2017 – xuño 2017

conectandomundos

conectandomundos.org/gl/

DO 15 DE XUÑO DE 2020 ATÉ O 15 DE XANEIRO DE 2021

CRISE CLIMÁTICA. TEMPO DE ACTUAR
QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE A CRISE CLIMÁTICA 
E A XUSTIZA SOCIAL E AMBIENTAL? TODAS 
AS PERSOAS GOZAN DOS MESMOS DEREITOS? 
COMO PODEMOS CONSEGUIR UN MODELO DE 
DESENVOLVEMENTO SUSTENTÁBEL?

Estas son algunhas das cuestións que serán abordadas na próxi-
ma edición do proxecto internacional online a través de activida-
des de reflexión, investigación e debate que permitirán analizar o 
fenómeno da crise climática desde a perspectiva medioambien-
tal e social. As actividades serán concluídas coa elaboración de 
propostas concretas de participación cidadá para a defensa dun 
modelo de desenvolvemento sustentábel e inclusivo.

Conectando mundos é un proxecto educativo internacional on-
line de 10 semanas de actividade cooperativa na sala de aula e 
de intercambio con estudantes de diferentes realidades sociais, 
culturais e xeográficas, con os cales se interactúa a través dunha 
plataforma online en sete idiomas.

Nesta edición, contaremos cunha guía de Aprendizaxe e Servi-
zo (APS) para que os centros educativos que o desexaren poidan 
ampliar a actividade cunha intervención no seu ambiente.

Recursos relacionados coa competencia global

Equidade de xénero 
Migración e refuxio
Educación para a paz
Dereitos sociais
Desenvolvemento  

sustentábel

Fiscalidade
Dereitos sociais
Consumo responsábel 

- alimentos

MIGRACIÓN E REFUXIO

DEREITOS SEN FRONTEIRAS: 
SAID E O MURO

 8-10
ACTIVIDADES | N.o 2 | Xuño 2017

ANOS

10-12 ANOS

MIGRACIÓN E REFUXIODEREITOS SEN FRONTEIRAS: CANCIÓNS SEN FRONTEIRAS

ACTIVIDADES  |  N.o 2  |  Xuño 2017
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