XIII PIEE d’ ESCOLES SOLIDÀRIES 2018
OBJECTIUS GENERALS

Objectius
conceptuals

Objectius
Actitudinals

Objectius
Procedimentals

Què és ES? Qui som? El PIEE
Contextualització del
programa en l’àmbit de la
solidaritat.

Aclarir dubtes.
Despertar interès.
Conèixer-se.

Recollida d’ informació
Compartir dinàmiques de
coneixença.
Metodologia del programa formació

17, 18 Febrer

Educar en valors dins la cultura
de la Pau i la solidaritat..
Ètica de la cooperació
Ètica del voluntariat : de la
convicció a la responsabilitat

Fer grup.
Valorar el paper de la
conscienciació en el treball
per la solidaritat.

Memòria de l’encontre.
Avanç qüestions organitzatives.
Llistat de llibres i audiovisuals
Investigació sobre Guatemala
Avaluació

10, 11 Març

Relacions econòmiques
internacionals. Economia
global.
Gènere i desenvolupament. La
dona a Guatemala, davant la
pobresa i els conflictes.

Xàtiva
20 Gener

Serra Grossa
6, 7, 8 Abril

19, 20 Maig

16, 17 Juny

Xàtiva
7 Juliol

Resoldre situacions en
l’adversitat.. Claus de la
supervivència. Tècniques de
camp.
Codi ètic de les imatges
Ecologia, desenvolupament i
cooperació.
Cooperació desenvolupament:,
història, perspectives de futur.
La salut contra la pobresa.
Una altra manera de fer. Per una
Educació Inclusiva com a dret
universal. Educar en emocions.
Resolució de conflictes.
Intel·ligència emocional.
Immigració i educació.
DDHH, drets dels infants. Els ODS.
Els programes de cooperació
d’Escoles Solidàries a l’Ixcan
Preparació dels intercanvis
educatius amb Guatemala.

Compartir aprenentatges.
Aproximació a Guatemala
Reforçar autoconeixement i
autoestima.
Reforçar la equitat de gènere
Cohesionar grup.
Autoconeixement. Capacitat de
superació. Fomentar
comportaments ecològics i
sostenibles .Valors: Austeritat,
iniciativa i ajuda.

Obrir perspectives per a
l’acció solidària com a eix
bàsic del treball en
cooperació. Clarificar valors
solidaris. Idees per analitzar
la realitat Nord / Sud.
Reforçar capacitats d’acció.
Revisió personal de conceptes i
actituds.
Normes bàsiques sanitàries.

Memòria de l’encontre.
Passaports i SIP
Concretar qüestions organitzatives
Avaluació
Compartir materials i menjars.
Observar i valorar l’entorn.
Concretar qüestions organitzatives
Establir normes higièniques
bàsiques.
Calendari de vacunes. Avaluació
Memòria de l’encontre.
Concreció pla d’activitats.
Qüestions organitzatives.
Tertúlia literària
Avaluació
Treball per grups: de camp
Posada en comú de les activitats de
sensibilització.
Normes bàsiques per a viatjar
Normes administració.
Avaluació

Observació, sistematització i
Memòria Final.(setembre)
Intercanvi d’experiències a
Lliurament de bitllets i altres.
Anàlisi i revisió crítica.
Guatemala
Acomiadament.
documents.
Cada encontre s’ha de fer una memòria. S’ha de visionar documentals i pel·lícules, llegir i
comentar un llibre entre els proposats. Al final fer la memòria anual. Fer projectes de
sensibilització als centres a la tercera fase.

