
Per contactar amb nosaltres

Si tens consultes, suggeriments o vols ampliar la informació, 
t’oferim aquests mitjans:

Web: solidaritzat.wordpress.com

Facebook: Solidaritza’t

solidaritzat@iscod.org

Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament - Illes Balears
ISCOD – UGT – IB

Carrer de Font i Monteros, 8
07003 Palma

Tel: 971 76 44 88 (ext. 5001)

               www.iscod.org

L’Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament (ISCOD) és 
una organització no governamental que treballa per la defensa dels drets 
socials i laborals dels treballadors i les treballadores donant suport a 
les organitzacions sindicals dels països en desenvolupament en la seva 
lluita pel treball decent, la protecció social i la igualtat. Treballa també per 
l’eradicació del treball infantil i per la promoció dels drets dels treballadors 
i de les treballadores immigrants.

ISCOD potencia, a més, la creació i consolidació de xarxes de divulgació 
sobre educació per al desenvolupament que participin en l’enfortiment 
d’un sistema educatiu de qualitat i que afavoreixin la constitució d’espais 
d’intercanvi d’experiències en l’àmbit nacional i internacional, com a 
element fonamental per lluitar contra la pobresa i la desigualtat. 

Solidaritza’t! 
Pares i mares per 
l’educació per al desenvolupament

T’hi apuntes?



El projecte
Solidaritza’t! Pares i mares per l’educació per al desenvolupament 
és un projecte amb el qual volem treballar amb les associacions 
de mares i pares d’alumnes (AMIPA) una educació que ens 
compromet a habitar el món des de la solidaritat, la democràcia, 
l’equitat i la justícia.

Què proposam?

• Pàgina web i pàgina al Facebook amb informació, recursos i 
contactes que facilitin l’apropament de les famílies a l’educació 
per al desenvolupament (EpD).
• Tallers de formació pràctica en EpD, adaptats als horaris, llocs 
i condicions de reunió de cada associació.
• Acompanyament a les AMIPA interessades a organitzar 
activitats d’EpD.

Quines temàtiques podrem treballar?

Drets humans – Globalització – Cultura de pau – Equitat de gènere 
Medi ambient – Consum responsable – Interculturalitat – Justícia social

Com pots participar en el projecte?

• Informant-te i aprofitant els recursos disponibles a la nostra 
web: solidaritzat.wordpress.com
• Seguint i compartint tota l’actualitat del projecte al nostre 
Facebook: Solidaritza’t
• Sol·licitant un taller formatiu en EpD per a l’AMIPA del teu 
centre educatiu.
• Demanant acompanyament per a l’organització d’activitats 
d’EpD amb la implicació de mares i pares.

Pinzellades d’educació 
per al desenvolupament 

Què és?

L’educació per al desenvolupament és un concepte ampli i dinàmic que 
abasta nombrosos temes que tenen com a objectiu comú la formació 
d’una ciutadania més conscient, crítica, solidària i participativa, 
oberta al món i preparada per respondre als grans desafiaments globals 
que afronta la nostra societat.

Per què és necessària?

Perquè vivim en un món interdependent, que experimenta 
transformacions profundes i accelerades i ens exigeix teixir una nova 
forma de relacionar-nos dins la societat, entre els éssers humans i amb 
la naturalesa, per tal de construir un món més just, solidari, pacífic i 
sostenible.
Per aconseguir-ho és necessari treballar no tan sols pel món que deixarem 
als nostres fills, sinó també pels fills que deixarem a aquest món.

Per què hem de treballar amb les mares i els pares?

Perquè la família té un paper clau en l’educació dels infants, i la implicació 
de les mares i dels pares per assolir qualsevol aprenentatge és fonamental.
A més, l’EpD promou canvis profunds que han de ser compartits per tots 
els membres de la família perquè donin tots els seus fruits:

 • Canvis d’hàbits: promoció d’una cultura de pau i tolerància, respecte 
al medi ambient, consum responsable.
• Canvis en els processos reflexius: esperit crític, rebuig dels prejudicis 
i de les idees fetes, contrast d’informació, capacitat d’argumentació.
• Canvis de valors: promoció de l’empatia, la solidaritat, la cooperació, 
la justícia, la inclusió i l’equitat.


