
LES ACCIONS DE “2015 IDEES” SÓN
-  Tallers a les escoles d’Infantil, Primària i Secundària, així com a instituts, de 

les diferents Comunitats Autònomes, dinamitzats per un equip de monitors i 
monitores.

-  Edició de guies didàctiques “2015 idees per canviar el món” per a les diferents 
etapes educatives.

-  Edició d’un petit diccionari de Cooperació per al Desenvolupament orientat 
a les etapes d’Infantil i Primària. 

-  Recopilació de “2015 idees per canviar el món” amb les propostes de l’alumnat, 
en format escrit i audiovisual.

- Pàgina web amb tots els materials de la campanya.
- Microsite “Coles en el mundo” amb les escoles i instituts que hagin participat.

DE QUINS ALTRES MATERIALS POTS DISPOSAR PER AL TEU CENTRE? 

www.educacionenvalores.org

“2015 idees per canviar el món” és una iniciativa de FETE-UGT amb el 
finançament d’AECID, que té com a objectiu apropar, d’una forma dinàmica 
i participativa, l’Educació per al Desenvolupament a l’alumnat dels nivells 
d’Infantil, Primària i Secundària.

Contacte: 
Secretaría de Políticas Sociales 

FETE-UGT
Avenida de América, 25

28002 Madrid
Tel.: 91 589 72 08 - 91 589 71 90
Email: 2015ideas@fete.ugt.org
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COM POTS PARTICIPAR?
A.  Assumint la iniciativa i proposant les activitats de la campanya al teu 

centre o classe*.
B.  Sol·licitant tallers per al teu centre o aula. Una monitora o monitor desen-

voluparà el taller de la campanya.
C.  Enviant la teva idea de forma individual o col·lectiva en format escrit, 

vídeo, dibuix.
D.  Difonent la campanya, descarregant-te els materials o solicitant-nos-els.

En aquests moments en què estem travessant una profunda crisi, tant 
econòmica i financera com de valors ètics i morals, és més necessari 
que mai establir un nou model de desenvolupament que sigui més just, 

democràtic, equitatiu i sostenible.

Per això és fonamental la participació activa de la ciutadania, involucrant 
a les properes generacions per aprendre a viure en un món interconnectat 
cada vegada més complex. L’Educació per al Desenvolupament estableix 
propostes encaminades a la formació crítica i participativa de l’alumnat, així 
com a l’educació en valors i actituds que ensenyin a habitar el món des de la 
comprensió global de la desigualtat, i a comprometre’s amb la transformació 
social a favor d’un desenvolupament humà solidari i just.

Totes i tots els alumnes estan veient afectada, d’alguna manera, la seva vida 
diària per la crisi. Són conscients dels canvis que s’estan produint i es qüestionen 
sobre el futur que els espera.

Amb el projecte “2015 idees per canviar el món”, volem donar la paraula a 
alumnes de tot l’estat: escoltar les seves inquietuds, respondre les seves
preguntes, proporcionar-los confiança en la seva forma d’enfocar les solucions
als problemes, apoderant-los, obrint canals de participació i mostrant-los que 
els ideals i el compromís amb els valors democràtics, definits pels Objectius 
del Mil·lenni, són fonamentals per aconseguir el món que desitgem.

QUINS CONTINGUTS TREBALLAREM?
Abordarem els grans reptes: la desigualtat social i de gènere, el consum 
responsable, la lluita contra qualsevol forma d’exclusió, la justícia i la 
sostenibilitat mediambiental.

QUINS OBJECTIUS TÉ “2015 IDEES PER CANVIAR EL MÓN”?
1.  Potenciar la participació de l’alumnat en la recerca d’estratègies personals 

i col·lectives per construir un món més just, solidari, democràtic i equitatiu.
2.  Apoderar l’alumnat perquè comprengui que el futur dependrà del 

compromís ètic i solidari amb els drets humans, la igualtat i la sostenibilitat 
del planeta.

3.  Proporcionar formació sobre els problemes que afecten la humanitat i 
que la crisi ha accentuat, tant a nivell local com nacional o internacional.

4.  Facilitar al professorat eines i estratègies per a L’Educació per al Desenvo-
lupament.

5.  Visibilitzar les bones pràctiques que el professorat i la comunitat educativa 
estan realitzant, donant resposta als desafiaments i als problemas actuals 
des de l’educació en valors, per a la ciutadania i el desenvolupament.

6.  Crear xarxes d’intercanvi d’experiències i propostes en Educació per al 
Desenvolupament, en el marc de l’educació en valors i per a la ciutadania.

M?
*   Si ens ho demanes, t’enviarem els materials de la campanya i una guia per al professorat.

Tots els centres que participin formaran part de la nostra pàgina web.
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