Convocatòria per a la participació en el programa de Centres Educatius per a
la Ciutadania Global i Transformadora per al curs escolar 2019-2020
1.

Introducció

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Serveis Socials i
Esports inicien el curs 2019-2020 el programa de Centres Educatius per a la
Ciutadania Global i Transformadora amb l’objectiu de facilitar als centres
educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític
i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials,
polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.
2.

Objectius

−

−
−

−

−
3.

Impulsar l’educació per al desenvolupament a partir de projectes
de qualitat i de continuïtat que tractin sobre temàtiques diverses lligades
a la situació dels països en desenvolupament, que fomentin la consciència
local i global i que estimulin la solidaritat, la igualtat, el respecte a la
natura, a les cultures i als drets humans.
Aprofundir sobre aspectes educatius per una ciutadania global i
transformadora en les diferents àrees curriculars.
Incorporar el programa de Centres Educatius per a la Ciutadania
Global i Transformadora per al curs escolar 2019-2020 en els documents
anuals de planificació de centre (programació general, programacions
d’aula, memòria anual, etc.).
Afavorir sinergies entre els centres educatius, les entitats socials de
cooperació i amb les xarxes que gestionen les Organitzacions No
Governamentals de Desenvolupament (ONGD) i els Fons Insulars de
Cooperació.
Facilitar als centres educatius eines de consulta, guies de materials
didàctics i recursos educatius sobre educació per al desenvolupament.
Eixos temàtics:

−
−
−
−
−

Enfocament de gènere.
Cultura de la pau.
Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat.
Sostenibilitat econòmica i social i Comerç just.
Medi ambient, territori i naturalesa
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4.

Destinataris

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius sostinguts amb
fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el curs 20192020 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de
Cooperació o per els Fons Insulars de Cooperació.
5.

Requisits

−
−
−
−
6.

Estar adscrit com a centre educatiu a la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca per al curs escolar 2019-2020
Presentar la sol·licitud de participació (annex 1), el projecte
(annex 2) i la memòria (annex 5) en els terminis establerts.
Treballar, com a mínim, un dels eixos temàtics esmentats al punt 3
d’aquesta convocatòria.
Nomenar una persona coordinadora del projecte.
Lliurament de documents

Les dates de lliurament de la documentació són les següents:
- La sol·licitud de participació (annex 1) i el projecte (annex 2) fins dia 11 de
novembre de 2019.
- La memòria (annex 5) fins dia 30 de juny de 2020.
Tota la documentació s’ha d’enviar, degudament emplenada, per correu electrònic
al Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa : sie@dgice.caib.es
Per a més informació, contactar:
-

7.

Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa, Isabel Brunet, a l’adreça
electrònica
sie@dgice.caib.es o al telèfon 971177781 ext. 62313
Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació, Xisca Collado, a
l’adreça electrònica fcollado@dgcooperacio.caib.es o al telèfon 971177200 ext.
69424

Comissió de Seguiment
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7.1. Per la Instrucció del procediment derivat d’aquest convocatòria es constitueix
una comissió, que estarà integrada pels membres següents:

−

−
−

−

La cap del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o persona en qui
delegui.
El cap del Servei de Cooperació de la Direcció General de
Cooperació, o persona en qui delegui.
Una persona tècnica de la Direcció General de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa.
Una persona tècnica de Direcció General de Cooperació.

Un dels membres durà a terme les funcions de secretaria. La Comissió podrà,
també, convocar aquelles persones que, per raons tècniques es consideri
necessari que hi participin.
7.2 Funcions de la Comissió:

−

−
−

8.

Compromisos dels centres participants

−
−
−

−

9.

Requerir a les persones participants, quan s’escaigui, perquè
completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències
detectades.
Avaluar les memòries finals dels projectes.
Proposar activitats de formació en el marc del Pla quadriennal de
formació permanent del professorat 2016-2020.

Incloure el projecte dins la programació general anual del centre
per al curs 2019-2020.
La direcció del centre ha de nomenar un/a docent, a ser possible
amb destinació definitiva en el centre, com a coordinador/a del projecte.
Coordinar-se amb les ONGD i altres entitats que es consideri
necessari, així com col·laborar en el seguiment in situ amb la persona
tècnica de la Direcció General de Cooperació.
Presentar la memòria anual del projecte de Centre Educatiu per a
la Ciutadania Global i Transformadora.

Presentació de la memòria
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El centre ha de realitzar la memòria del projecte de Centre Educatiu per a la
Ciutadania Global i Transformadora i enviar-la per correu electrònic a l’adreça:
sie@dgice.caib.es. abans de dia 30 de juny de 2020.

10.

Formació

D’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017
per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre
de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i la Resolució de la directora general de Formació
Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es
regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del
professorat, els participants al programa Centres Educatius per a la Ciutadania
Global i Transformadora de les Illes Balears poden tenir dret al reconeixement de
30 hores de formació permanent, i un 25% més d’hores per a la persona que
coordini el programa, sempre que compleixin el tres requisits següents i aquestes
activitats comptin amb una valoració positiva:
a) Hagin participat activament en la formació que es dugui a terme durant el curs
escolar (12 hores com a mínim).
b) Hagin implementat el programa a l’aula.
c) Presentin, en el termini de tres mesos a partir de la finalització de
l’experiència, un memòria sobre el procés dut a terme que contingui una
reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa.
Els membres de la comissió de Ciutadania Global i Transformadora del curs 20192020 poden sol·licitar un certificat de participació al programa expedit per la
Conselleria de Afers Socials i Esports com a reconeixement a la seva tasca.

Palma, 3 de setembre de 2019

La directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat
Educativa
Firmado por FERNANDEZ RUBI AMANDA - DNI 37341326K
el día 05/09/2019 con un certificado emitido por

Amanda Fernández Rubí

La directora general de Cooperació

Firmado por CELIA
GELABERT LAURA - DNI
43124028V el día
03/09/2019 con un
Laura Celià Gelabert
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