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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
Denominació  

Reconeixent el dret a l’educació com a motor d’altres  drets: eines i recursos per treballar a l’aula. 

Modalitat formativa  

 Curs  Seminari  Grup  de  treball 

 Taller X Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició 

X Presencial  En línea  Mixta 

Llengua d’impartició 

X Català X Espanyol  Anglés 

Durada Edicions  

 8 hores   1  
Calendari de realització 

Edició Dates Horari Lloc 

 20-01-2016 
27-01-2016 

16.30-20.30 
16.30-20.30 

Aula 1.1. Centre de Formació i Qualitat. 
Campus dels Tarongers . c/ Serpis, 29 
 

Destinataris: nombre | Destinataris: perfil professional 

25-30 
Professorat d’infantil, primària, secundària, educació per a persones adultes, 
ensenyament superior i educació no formal 

Professorat responsable de l’acció  formativa 

Nom 
Professionals de les entitats organitzadores de la CME (Campanya Mundial per 
l’Educació) a la Comunitat Valenciana 

Objectius formatius i continguts 

Objectius: 
- Donar a conèixer la importància del dret a l’educació per a totes les persones. 

L’educació impulsa el desenvolupament d’altres drets. 
- Donar a conèixer la realitat mundial de l’educació, els reptes i els assoliments per 

aconseguir. 
- Dotar de recursos pedagògics i eines educatives per desenvolupar en l’alumnat 

competències que generen habilitades democràtiques en l’àmbit personal i social . 

Continguts: 
- Hem arribat a l’any 2015, la data fixada per aconseguir l’educació per a tots i totes 

(EPT), però encara ens queda molt de camí perquè es complisquen els sis objectius 
de l’EPT, fixats en el Fòrum Mundial sobre Educació celebrat a Dakar, Senegal, 
l’any 2000. 

- Són molts els assoliments aconseguits aquests anys en els quals milions de 
persones al món hem treballat conjuntament per aconseguir una educació de 
qualitat per a totes les persones. Hem aconseguit que l’educació siga reconeguda 
com l’eina fonamental per lluitar contra la pobresa i que molts països hagen 
invertit els recursos necessaris en l’elaboració i l’execució de plans nacionals 
d’educació. Així i tot, encara són molts els reptes per aconseguir. Segons la 
Unesco, a hores d’ara 58 milions d’infants en edat de cursar l’ensenyament primari 
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no van a escola a tot el món, i quasi la meitat és probable que mai ho 
aconseguisquen. A pesar que aquesta xifra s’ha anat reduint des de l’any 2000 
–quan pujava a 102 milions–, el ritme de descens s’ha estancat els últims anys, i 
entre el 2010 i el 2012 (últims anys de què es tenen dades) només s’ha reduït en 
dos milions. Quasi la meitat d’aquests infants (30 milions) viuen a països de l’Àfrica 
subsahariana –on no s’ha produït cap avanç els últims cinc anys– i 12,4 milions, a 
l’Àsia meridional i l’occidental.  

- L’educació de qualitat també és fonamental per a l’assoliment de la resta dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), com ara la paritat de gènere, 
l’equitat, la salut, la nutrició, la pau, la consolidació de la democràcia i la 
sostenibilitat ambiental.  

- L’any 2015 s’establiran dues noves agendes internacionals. D’una banda, en la 
Conferència Mundial de l’Educació que ha tingut lloc a Corea el més de maig 
–patrocinada per la Unesco– s’establirà el nou marc de l’EPT i donarà continuïtat al 
Marc d’Acció de Dakar de l’any 2000, on es van establir els sis objectius de l’EPT. I 
de l’altra, l’Assemblea General d’ONU es reunirà a Nova York pel setembre per 
renovar els compromisos adquirits l’any 2000 en els ODM i s’establiran els nous 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Ambdues agendes estan en 
aquests moments en plena construcció, i el moviment de la CME està tractant 
d’influir en aquests nous compromisos que tindran el 2030 com a termini per al 
seu compliment. Així, la CME advoca perquè el Marc de Desenvolupament 
Sostenible reculla l’objectiu següent referit a l’educació: – materials utilitzats: 
materials propis de la CME, unitats didàctiques, vídeos, webs, etc., enllaços d’interès.  

Criteris i procediments d’avaluació  de l’activitat 

- Qüestionari previ  

- Avaluació qualitativa final  

- Assistència al 85 % de les sessions presencials 

 
 

València, novembre de 2015 
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