FORMACIÓ
L’EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA GLOBAL A
TRAVÉS DE L’ELABORACIÓ DE CÒMICS
DILLUNS 14 DE GENER DE 2019, DE 15:30h A 18:30h
A l’aula A08 de la Seu Universitària de Menorca
C/ Santa Rita, 11, Alaior

Inscripció i més informació: baleares@unrwa.es | 657 32 34 90
ORGANITZA

FINANÇA

COL·LABORA

INTRODUCCIÓ
Conèixer la vulneració dels Drets Humans i la importància del respecte a la dignitat humana en
qualsevol circumstància de la vida és fonamental per generar una consciència ciutadana responsable
i implicada amb la conjuntura internacional.
Els Drets Humans són inherents a totes les persones, en raó de la seva condició humana. Els drets
pertanyen per igual a tots i totes; dones i homes, i hem de respectar-los en forma absoluta sense
importar la condició social, religió, idees polítiques, sexe, edat o l'aparença de la persona. No obstant
això, la situació del territori Palestí ocupat (tPo) constitueix un clar exemple de la vulneració dels
Drets Humans de manera sistemàtica: restriccions de moviment, bloqueig, demolicions d'habitatges,
inseguretat alimentària, expropiació de terres i recursos, etc. A més, el conflicte en el tPo afecta de
manera diferent a homes i dones, nens i nenes, ja que té unes dimensions de gènere molt
específiques.
Diferents instruments internacionals com la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de Nacions
Unides sobre Dones, Pau i Seguretat (2000) i les subsegüents Resolucions 1820, 1888, 1889, 1960,
2106, 2122 i 2242 subratllen la importància de la participació de les dones en peu d'igualtat en la
prevenció i solució de conflictes, i en la construcció i manteniment de la pau, subratllant el seu paper
com a agents actives i necessàries per a la pau.
Com a part dels Programes Una Finestra a Drets Humans i Escoles per la Pau, aquesta formació
s'emmarca en el projecte "Gaza-Amal II: Apropant els Drets Humans i la Igualtat de Gènere a la
ciutadania balear a través d'històries de dones refugiades de Palestina ", desenvolupat per UNRWA
Illes Balears gràcies al suport financer del Govern Balear, i a través del qual es pretén millorar el
coneixement i la sensibilització d'agents educatius transformadors i de la ciutadania jove balear, per
a aconseguir així una consciència global crítica sobre els Drets Humans i la Igualtat de Gènere des de
la situació de les dones refugiades de Palestina.
Concretament, aquesta formació està orientada a que els i les actuals i futurs agents educatius
transformadors, així com altres professionals de la formació i la sensibilització adquireixin les eines
necessàries per treballar, en l'àmbit formal i no formal, una educació que promogui valors com ara
l'equitat, la justícia i la tolerància, sobre una base coeducativa, contribuint així a la conformació d'una
ciutadania global crítica.
L'eina principal a utilitzar durant la formació serà la Guia Didàctica "Com elaborar còmics amb
perspectiva de gènere. Il·lustrant la realitat de la població refugiada de Palestina", realitzada per
Canizales per UNRWA Illes Balears en el marc del projecte assenyalat anteriorment. Aquesta guia es
presenta com un recurs per a que els actuals i futurs professionals de la formació i la sensibilització
utilitzin el còmic per transmetre els Drets Humans i la Igualtat de Gènere en espais formals i no
formals, de manera explícita o transversal, segons el perfil dels grups amb els quals treballen.
D'aquesta manera, s'incentivarà que els agents professionals no només transmetin informació i
coneixement, sinó que promoguin que les i els joves o col·lectius amb què treballen es converteixin
en agents sensibilitzadors que mostrin el seu compromís amb i per als Drets Humans i la igualtat de
gènere a través de les seves vinyetes i històries, i en particular amb la situació de la població refugiada
de Palestina.

OBEJTIUS I PARTICIPANTS
Aquesta formació està orientada a que agents multiplicadors de coneixement (professionals de diferents
especialitats que treballin principalment amb joves i adolescents, alumnat universitari, etc.) adquireixin les
habilitats, competències i eines necessàries per transversalitzar l'educació en valors al llarg de la seva carrera
professional, contribuint d'aquesta manera a conformar una ciutadania balear global i crítica compromesa
amb la promoció i defensa dels Drets Humans i la Igualtat de Gènere.
Per això, a llarg de la formació es treballarà amb aquests professionals dels àmbits educatiu formal i no formal
de cara a;
•
•
•
•
•

Proporcionar eines educatives pràctiques i innovadores com la Guia Didàctica "Com elaborar còmics
amb perspectiva de gènere. Il·lustrant la realitat de la població refugiada de Palestina"
Sensibilitzar les i els assistents sobre Igualtat de Gènere i la situació de les dones en general i de les
dones refugiades de Palestina en particular.
Promoure el coneixement crític i reforçar les capacitats dels i les assistents sobre Igualtat de Gènere i
Drets Humans, prenent com a estudi de cas la situació de les dones refugiades de Palestina.
Generar una comprensió sobre la importància del respecte, protecció i garantia dels Drets Humans,
des d'un enfocament de gènere.
Qüestionar els rols adscrits a les persones en funció del seu gènere i sancionades culturalment.

El públic destinatari són actuals i futurs/es professionals de l'educació formal i no formal, alumnat universitari
i qualsevol persona interessada en Drets Humans, Igualtat de gènere, arts plàstiques, entre altres.

METODOLOGIA
La formació tindrà una durada de 3 hores presencials i es realitzarà en horari de tarda (de 15:30 a 18:30).
Durant la formació es combinarà una part teòrica i una pràctica:
• A la primera part es treballaran conceptes en matèria de Drets Humans i Igualtat de Gènere, i la seva
transversalització en el treball amb joves, i es durà a terme una introducció a la situació humanitària
de la població refugiada de Palestina des d'un enfocament de gènere i basat en DDHH.
• A la segona part de la formació, que girarà al voltant d'una metodologia pràctica i experiencial, es
treballarà el concepte d'Educació per a una ciutadania global (ECG), i es prendrà com a instrument
pedagògic de suport la Guia Didàctica "Com elaborar còmics amb perspectiva de gènere. Il·lustrant la
realitat de la població refugiada de Palestina "realitzada per Canizales per UNRWA Illes Balears
La formació serà impartida per la Tècnica d'Educació per a una ciutadania global d'UNRWA Illes Balears. Tant
la Guia Didàctica sobre l'elaboració de còmics, com altres eines i documentació complementària estaran a
disposició de les i els assistents a la pàgina web del projecte:
www.unrwa.es/escuelasporlapaz/retratos-illes-balears

DATA, LLOC I INSCRIPCIÓ
La formació tindrà lloc dia 14 de gener a l’aula A08 de la Seu Universitària de Menorca (C/ Santa Rita, 11,
Alaior), de 15:30 a 18:30. La inscripció és gratuïta, i es pot realitzar fins el mateix dia de la seva celebració
trucant al 657 32 34 90 o enviant un mail a baleares@unrwa.es

PROGRAMA
14 DE GENER DE 2019

Educació per a una Ciutadania Global (ECG) a través de l’elaboració de còmics
15:25 – 15:30

Registre i avaluació prèvia

15:30 – 15:35

Presentació de la formació i d’UNRWA Illes Balears

15:35 – 16:05

Igualtat de gènere i la seva transversalització al treball amb joves

16:05 – 16:30

Situació humanitària de la població refugiada de Palestina des d’un
enfocament de gènere i basat en DDHH

16:30 – 16:55

La Educació per a una Ciutadania Global (ECG): Teoria y pràctica

16:55 – 17:25

Presentació de la Guia Didàctica “Com elaborar còmics amb perspectiva de
gènere. Il·lustrant la realitat de la població refugiada de Palestina”

17:25 – 18:20

Taller pràctic per a elaborar còmics de contingut social amb joves

18:20 – 18:30

Avaluació final i tancament

UNRWA ILLES BALEARS, QUI SOM?
UNRWA és l'Agència de les Nacions Unides establerta per l'Assemblea General en 1949 amb el
mandat de proporcionar assistència i protecció a la població refugiada de Palestina, més de 5,2
milions de persones a dia d'avui. La missió d'UNRWA és ajudar i protegir la població refugiada de
Palestina a Jordània, Líban, Síria, Cisjordània i la franja de Gaza tot esperant una solució justa a la
seva difícil situació. L'Agència treballa en educació, salut, protecció, serveis socials, infraestructura i
millora dels campaments (58), microfinances, i ajuda humanitària i d'emergència, tant en temps de
conflicte com de relativa calma. Es finança gairebé íntegrament per contribucions voluntàries dels
estats membres de les Nacions Unides. UNRWA Espanya i, per tant, la seva Delegació a li Illes Balears,
és el primer Comitè Nacional que UNRWA va constituir en el món en l'any 2005.

