
 

 

 
 

SESSIÓ DE REFLEXIÓ SOBRE ELS REPTES, ACTORS I ACCIONS PER A 
PROMOURE L'EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS A ANDORRA 
 

1. Introducció 
 
Al setembre de 2014 un grup de persones interessades en adquirir eines  pel 
foment de  l’Educació en Drets Humans a Andorra va participar al Curs 
Nacional d’Educació en Drets Humans organitzat per AINA,  en col�laboració 
amb l’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD) i FEM! Consultors. 
Aquest curs comptava amb el suport del Consell d'Europa. 
 
Arrel d’aquesta formació els participants senten la necessitat d’aprofundir en 
el tema i analitzar la situació actual de l’Educació en Drets Humans a Andorra 
per tal de, donada la necessitat, impulsar-la. 
 
Per tot això, el proper 6 de desembre de 2014 es proposa organitzar una 
Sessió de reflexió sobre els reptes, actors i accions que es podrien dur a terme 
per a promoure l’Educació en Drets Humans a Andorra. 
 
2. Per què una sessió de reflexió al voltant de l'Educació en Drets Humans? 
 
La nostra voluntat és reflexionar sobre la situació actual de l'Educació en 
Drets Humans a Andorra i potenciar la creació d'una xarxa de multiplicadors 
que treballin per la promoció d'aquests, entenent que 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. 
 
3. Objectius del curs 
 

• Identificar els principals actors per a promoure l’Educació en Drets 
Humans a Andorra i quines són les seves relacions. 

• Identificar reptes i responsables d’aquests reptes. 

• Promoure les eines del Consell d’Europa en matèria d’Educació en Drets 
Humans, com per exemple el COMPASS, el COMPASSITO i la Carta. 

• Reforçar i ampliar la xarxa de multiplicador en Educació en Drets 
Humans. 

• Fomentar accions per a la promoció de l’Educació en Drets Humans a 
Andorra. 

 
4. A qui s’adreça? 
 

• Joves interessats en la promoció de l’educació en Drets Humans 

• 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.) 

• Altres persones interessades en la promoció de l’Educació en Drets 
Humans 

 
5. Quan i on serà 
 
La sessió d'anàlisi i reflexió es durà a terme el dissabte 6 de desembre de les 
9.00 h a les 18.30h a la Casa de Colònies AINA. 
 
6. Metodologia del curs: World Cafè 
 
Per assolir els objectius marcats es treballarà seguint la metodologia del 
World cafe. 
 
El World Cafe és una metodologia participativa que permet discutir en  
profunditat temes específics, amb la finalitat d'arribar a nous descobriments i 
oportunitats d'innovació. Aquesta metodologia afavoreix que els participants 
arribin al consens facilitant la implementació de les decisions preses. 
 
7. Programa 
 

09.00 h – 09.15 h  Benvinguda i registre 

09.15 h – 09.30 h Presentació de la metodologia World Café 

09.30 h – 11.00 h TEMA 1: Identificació dels principals reptes per a la 
promoció de l’Educació en Drets Humans a Andorra 

11.00 h – 11.30 h Conclusions del TEMA 1 

11.30 h – 12.00 h Pausa Cafè 

12. 00 h – 13.00 h Presentació per part de dos ponents (Govern iI Comuns), 
seguit de discussió 

13,00 h – 13.30 h TEMA 2: Identificació dels principals actors i parts 
interessades en  la promoció de l’Educació en Drets 
Humans a Andorra 

13.30 h – 14.00 h Conclusions del TEMA 2 

14.00 h – 15.30 h DINAR 

15.30 h – 16.30 h TEMA 3: Responsables dels reptes, polítiques públiques i 
formes d’implicar els principals actors en  l’Educació en 
Drets Humans. 

16.30 h – 17.00 h Conclusions del TEMA 3 

17.00 h – 17.30 h Pausa Cafè 

17.30 h – 18.00 h Full de ruta: Construcció de xarxa i accions i activitats per 
portar a terme a mig i llarg termini a Andorra. Qui fa què i 



 

 

 
 

quan. 

18.00 h – 18.30 h Finalització i conclusions de la sessió d’estudi 
 
 
 
 
8. Com es pot participar a la sessió 
 
La participació a la Sessió de reflexió és gratuïta però cal omplir la sol�licitud 
d'inscripció abans del 4 de desembre. 
La inscripció inclou el dinar. 
Per informació addicional podeu contactar amb: edudhand@gmail.com 


