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OBJECTIUS 
 
Els participants en aquest projecte: 

1. Es familiaritzaran amb els conceptes de ciutadania 
democràtica i educació en Drets Humans;  
 

2. Aprendran eines per treballar conceptes de ciutadania 
democràtica amb els seus joves de referència; 
 

3. Reforçaran les seves competències per desenvolupar projectes 
de ciutadania democràtica i promoció dels Drets Humans a les 
seves comunitats locals; 
 

4. Coneixeran les principals campanyes del Consell d’Europa en 
l’àmbit de la Joventut i aquelles accions europees en què joves 
andorrans es poden implicar; 
 

5. Elaboraran projectes de ciutadania democràtica i educació en 
drets humans amb els seus grups de referència. 

 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
FASE 1: Taller de formació en ciutadania democràtica (gener 2017); 

 

FASE 2: Desenvolupament i acompanyament a projectes (gener 

2017 – març 2017); 

 

FASE 3: Sessió de retorn (abril 2017). 
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PROGRAMA DEL TALLER 
 

1. Reflexions entorn el concepte de ciutadania democràtica i la 

seva aplicació a Andorra; 

 
2. Eines per promoure la participació i compromís dels joves amb 

una cultura democràtica; 

 
3. Les eines del Consell d’Europa per als joves: COMPASS, 

Compasito, No Hate Speech Movement i Enter! 

 
4. I desprès què? Idees per passar de la reflexió a l’acció. 

 
 
DURADA DEL TALLER 
 
9 hores 
Horari: 10, 11 i 12 de gener. 09:30 h – 12:30 h.  
 
 
ACOMPANYAMENT 
 
El darrer dia del taller els participants treballaran en l’elaboració de 
projectes per desenvolupar amb els seus joves de referència.  
 
Al llarg dels mesos de gener, febrer i març disposaran d’un suport 
per tal d’acompanyar-los en la planificació, disseny i avaluació dels 
projectes. Aquest consistirà en suport via correu electrònic, així com 
una hora de suport presencial per a cada projecte.  
Juntament amb el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra 
s’escollirà a tres projectes guanyadors. 
 
Durant el mes d’abril, es farà una jornada de formació on es farà un 
retorn dels projectes, s’anunciarà als guanyadors i es podran 
planificar noves accions. 
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A QUI VA DIRIGIT? 
 

- Treballadors de joventut dels Comuns andorrans; 
 

- Monitors d’esplais i cases de colònies; 
 

- Treballadors socials i educadors que treballin amb grups de 
joves; 
 

- Joves líders interessats en desenvolupar projectes de 
ciutadania democràtica a Andorra. 

 

 

MÈTODE PEDAGÒGIC 
 

El taller està dissenyat per crear un espai on els participants 

experimentin i reflexionin entorn a conceptes bàsics de drets 

humans. El curs està basat en una aproximació a l’aprenentatge 

basat en l’experiència (experiential learning). 

 

El curs funcionarà com un espai pel coneixement mutu entre els 

participants i d’intercanvi de millors pràctiques. El procés 

d’aprenentatge s’adapta a l’experiència prèvia dels participants en 

els sectors d’educació formal i no-formal. 
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FORMADOR 
 

Ramon TENA, mediador i educador en 
Drets Humans 
 
Ramon Tena treballa des de fa 4 anys pel Consell 
d’Europa, integrat al seu Pool de facilitadors i 
educadors en Drets Humans. Molt actiu a nivell 
europeu, ha treballat per organismes com 
l’Organització Internacional de la Francofonia, el 

programa de Joventut de la Unió Europea, el Fòrum Europeu de 
Joventut o l’Associació de Joves Periodistes Europeus.  
 
La seva tasca principal consisteix en ajudar a grups de joves de 
diferents sectors a reflexionar sobre la pràctica dels Drets Humans i 
a dissenyar accions per posar-los en pràctica en les seves 
comunitats locals. També és activista per diverses campanyes del 
Consell d’Europa com el Moviment contra el Discurs d’Odi. 
 
A Andorra, impulsa el projecte d’emprenedoria social Dialoga, que té 
com a objectiu la promoció del diàleg com a eina per la gestió dels 
conflictes en l’àmbit públic i privat. 
 

PREU INSCRIPCIÓ 
 
30 €. Aquest preu inclou material i un exemplar del Manual 
d’Educació en Drets Humans: Compassito. 
 
 
AMB EL SUPORT DE: 
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SOBRE DIALOGA 
 

Dialoga és un projecte d’emprenedoria social liderat per Ramon 
Tena. Oferim solucions innovadores per promoure el diàleg com a 
eina per la prevenció i gestió de conflictes, la cooperació i la gestió 
d’espais públics.  
 
Oferim solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients. 
Creiem que la millor forma per assolir els nostres objectius és a 
través de la cooperació: per això treballem en xarxa amb altres 
professionals europeus d’àrees com la mediació, la gestió familiar, 
l’empresa familiar o l’educació en Drets Humans.  
 
 
Torre Caldea – 5è pis c/ Muntaner, 40–42, 5è 1ª 
AD700 Escaldes – Engordany 08011 Barcelona 
Andorra Espanya 
 

Mòbil: + 376 339 890  hre@dialoga.ad 

 
 

www.dialoga.ad 

www.andorramediacio.com 

Andorra Mediació - @MediadorAnd 

 

 

 

 


