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ORGANITZA 

 

CURS de formació en  
EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS 

 
 

Canillo – Andorra 
Del 1 al 5 de Setembre 2014 

 
 
L'Esplai Aina, en el marc del programa de Cursos Nacionals d'Educació en Drets Humans 

del Consell d'Europa, i amb el suport del Consell d’Europa, de l'Associació d'Educadors en 

Drets Humans – AHEAD i de FEM! Consultors, us convida al Curs d'Educació en Drets 

Humans. 

 

Per què aquest curs? 
 
L'Educació en Drets Humans (EDH) és l'enfocament educatiu participatiu a través del 

qual aprenem sobre els drets humans i entenem els temes relacionats amb aquests, 

adquirim habilitats per ser capaços de defensar-los i desenvolupem actituds de respecte, 

igualtat i dignitat. Entenem doncs, l'EDH, com una gran contribució per a la transformació 

cap a una societat més justa, democràtica i solidària. 

 

El Consell d'Europa és un referent en EDH ja que la promoció dels drets humans es 

troba a la propia missió d'aquest organisme internacional que agrupa a 47 països 

europeus. Prova d'això són la recentment adoptada "Carta sobre l'Educació per a la 

Ciutadania Democràtica i l'Educació en Drets Humans" pels seus estats membres el maig 

de 2010 o el programa d'EDH dels departaments d'Educació i Joventut, engegats des de fa 

més d'una dècada. Fruit d'aquests programes, comptem en l'actualitat amb dues 

publicacions de referència: Compass i Compasito, Manuals d'Educació en Drets 

Humans amb joves i per a infants, respectivament.  
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Tot i que el manual Compass ha estat traduït a més de 35 

llengües des de la seva publicació al 2002, encara no comptem 

amb una versió en català. El Petit Compass, ja traduït a 15 

llengües des de la seva publicació al 2007, ja està disponible en 

català, gràcies a la tasca de l'Associació d'Educadors en Drets 

Humans - AHEAD. 

 
 
Quins objectius té el curs? 

 

És en aquest context que Aina organitza aquest curs de formació per: 

− Familiaritzar els participants amb el concepte d’Educació en Drets Humans i donar-

los eines per actuar com a multiplicadors;  

− Promoure el coneixement dels instruments del Consell d’Europa, com els manuals 

COMPASS i Petit COMPASS, o la Carta d’Educació per la Ciutadania i l’Educació en 

Drets Humans; 

− Introduir una nova aproximació, mètodes i metodologia a l’educació per i amb 

infants i joves; 

− Reflexionar sobre els reptes i el paper de l'educació i els educadors/es en la 

promoció, protecció i defensa dels Drets Humans. 

 
 
A qui s'adreça? 

 

A persones actives en l'àmbit de l'educació i els drets humans de tots els territoris de parla 

catalana (Andorra, Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, la Franja i la Catalunya 

nord), amb capacitat de revertir les competències adquirides a l'entitat o comunitat en 

la que treballen  

− Tècnics d'institucions (públiques o privades) responsables d'educació formal i no 

formal, de joventut o de la promoció dels drets humans, la igualtat i la participació. 

− Educadors i educadores (professorat, educadors/es socials, monitors/es, 

formadors/es, etc.) 
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Quan i on serà? 

 

Es tracta d’un curs residencial que tindrà lloc de l’1 al 5 de Setembre de 2014.  

S’organitzarà en sessions de matí, tarda i vespre. 

Tindrà lloc a: 

Casa de Colònies AINA 

Av. Sant Joan s/n 

AD 100 Canillo 

ANDORRA 

 
 
Podeu trobar informació complementària a la página web: www.aina.ad 
 
 
La metodologia del curs 
 
L'educació en drets humans no es basa només en els coneixements sobre els drets 

humans, sinó que cerca el desenvolupament d'habilitats i actituds que promoguin una 

cultura de drets humans. 

Aquesta característica essencial del treball de 

l'EDH troba en l'aprenentatge vivencial 

una molt bona metodologia per al treball en 

contextos educatius. Així, durant el curs es 

posaran en pràctica les mateixes activitats 

dels manuals que, adaptades, es podrien fer 

servir amb infants i joves.  

 

En tant que la coherència entre la metodologia i dels valors dels drets humans és cabdal, 

no és concep la formació sense fer servir aquesta mateixa metodologia: participativa, amb 

l'aprenent en el centre i on el grup és també font d'aprenentatge. És per això que és de 

màxima importància l'assistència a la totalitat del curs. 
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L’equip de formadors 

 

L’equip de formadors/es serà de l’Associació d’Educadors en 

Drets Humans – AHEAD. Els formadors tenen una llarga 

experiència en educació formal i no-formal en àmbits com 

l’educació en drets humans, la transformació de conflictes i 

l’educació per una ciutadania participativa.  

Alguns d’ells formen part des de fa anys de la llista de 

formadors (pool of trainers) del Consell d’Europa. Els formadors 

han participat també en el disseny i redacció de manuals del 

Consell d’Europa en educació en drets humans. 

Comptarem també amb la col·laboració de ponents externs d’institucions com el 

Departament de Joventut del Consell d’Europa o l’Institut de Drets Humans d’Andorra, 

entre d’altres. 

 

Quin serà el programa? 

 

A continuació és presenta el programa, que pot estar subjecte a canvis. 

Dia d’arribada Dia 1 Dia  2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

 
 
 
 

Introducció al 
curs i activitats 

de Group Building 
 

Introducció als 
Drets Humans 

Mecanismes de 
protecció i 
defensa dels 
Drets Humans 

Mètodes, valors 
i metodologies 
d’Educació en 
Drets Humans 
Presentació del 
COMPASS i el 
Petit COMPASS 

 
Fase pràctica: 
dinàmiques 
d’educació en 
Drets Humans 
per i amb joves 

 
Adaptació dels 
mètodes a les 

realitats 
específiques dels 

participants 

Dinar 

Arribada i registre 
dels participants  

 
Els joves com a 
promotors dels 
Drets Humans 

Educació en Drets 
Humans 

 
El treball per i 
amb la joventut 

Educació en 
Drets Humans: 
introducció a la 
fase pràctica 

Meta-reflexió de 
la fase pràctica 

 
Competències i 

Rols dels 
Educadors en 
Drets Humans 

Creació d’una 
xarxa de 

multiplicadors 
 

Seguiment 
Avaluació del curs 

Grups de reflexió 

Sopar 

Benvinguda Activitats socials Vespre lliure Vespre lliure Intercanvi de 
millors pràctiques 

Comiat dels 
participants 

 

El curs s'impartirà en català.  
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Quant costa el curs? 

 

Hi ha una contribució de 60€ per la participació en aquest curs. Inclòs en aquest preu, els 

i les participants al curs rebran un manual d'Educació en Drets Humans Petit Compass 

(versió en català). 

Hi ha beques per cobrir parcialment els costos de viatge per a participants provinents de 

fora d'Andorra. 

 

Què inclou el curs? 

 

- Allotjament i manutenció del 30 d'Agost al vespre (arribada) fins al 5 de setembre 

(sortida), a la tarda. 

- Manual d’educació en Drets Humans per a Infants, Petit Compass. (català). 

- Materials del curs i certificat d’assistència. 

 

Com es pot sol·licitar la participació al curs? 

 

Cal omplir i enviar el formulari de sol·licitud abans del 2 de Juny de 2014.  

Donat que les places del curs són limitades, la setmana següent es confirmarà la 

participació a les persones seleccionades i s'informarà dels passos a seguir per a confirmar 

la participació. 

 

Per informació addicional, podeu contactar a Xavier Baró o Ramon Tena a 

andorra@aheadedu.org. 

 
Amb el suport de: Amb la col·laboració de: 

 

  

 

 

 

 


