L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal
RESUM DEL PROJECTE

EL VOSTRE INSTITUT POT FORMAR PART DEL PLA PILOT

EL PUNT DE PARTIDA
Existeix un problema social greu: la violència de gènere i
tot el que implica.
Aquest és un problema també present als centres
educatius del nostre país.

QUI POT PARTICIPAR-HI
Cinc instituts: als territoris de Barcelona,
Tarragona, Lleida i i Vielha e Mijaran.

Girona,

PRINCIPALS OBJECTIUS
- Formar i proveir d'eines el professorat en matèria d'equitat de gènere
- Formar l'alumnat en matèria d'equitat de gènere.
- Promoure l'Agenda 2030 de les Nacions Unides als instituts.
- Apoderar el professorat i l'alumnat perquè esdevinguin agents de canvi
en la promoció de l'equitat de gènere.
- Promoure la creació dels Observatoris de l'equitat de gènere als
instituts.
- Promoure accions comunitàries en l'entorn més proper.

PER AL PROFESSORAT
La formació per al professorat està en procés de certificació
per poder rebre els crèdits corresponents a la formació
impartida com a curs reconegut pel Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. També s'està
avaluant la possibilitat de que perfili.

COORDINACIÓ
Mònica Sabata, coordinarà i tutoritzarà els centres.
Poseu-vos-hi en contacte a través de correu electrònic
(m.sabata@fumh.cat) o bé per telèfon al 680 368 187

QUÈ US PROPOSEM?
Dur a terme un pla pilot al vostre institut que promou un
procés de formació, de transmissió de valors i
d'apoderament, per fomentar la capacitació del
professorat i l'alumnat.

QUAN ES FARÀ?
Durant el curs 2022-2023.

QUÈ FAREM?
- 20 hores de formació (15 de capacitació i 5 hores de treball
personal) per al professorat (virtual i presencial).
- 30 hores de formació i tutorització per a l'alumnat.
- Acció comunitària
- Creació d'un Observatori de l'equitat de gènere a l'institut
- Web resum del projecte

QUI PROMOU EL PROJECTE
Aquest és un projecte ideat, elaborat i gestionat
per la Fundació Martí l'Humà, Centre Pilot de
Suport a la Innovació (amb el suport de la UAB).
Té el suport de la Fundació la Caixa.

CONTACTE FUMH
La Fundació Martí l'Humà la trobareu a:
Carrer del Figueral, 59
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 60
Correu electrònic: info@fumh.cat

