
 

 

              PRESENTACIÓ 

És habitual que les escoles adoptin projectes que les identifiquin, que indiquin clarament que el 
centre ha optat per prioritzar determinats valors, enfocaments, maneres de fer. Aquest és un 
projecte que té aquestes característiques i que, a més, ve avalat per una institució de reconegut 
prestigi com és l’UNICEF. També és un projecte que diferencia d’altres opcions, d’altres escoles: 
aquí apostem per això.  

Ser centre de referència en Educació en Drets de la Infància i Ciutadania Global d’UNICEF requereix 
que l’escola doni compliment a determinats requisits, que en tot cas estan plenament alineats amb 
els Projectes educatius dels centres adherits a la FECC. Entre aquests requisits hi ha celebrar el Dia 
de Universal de la Infància (20-11), superar una formació sobre el tema, explicitar el compromís amb 
la infància en el Projecte educatiu, etc. En tot cas, són uns requisits desitjables en qualsevol centre 
de la FECC i que orienten l’acció educativa. Els centres que reuneixin els requisits tindrien temps fins 
al 30 de juny de 2020 per preparar-se, de manera que en obrir la convocatòria de centres de 
referència poguessin presentar-se i, en el seu cas, obtenir-ne el reconeixement.  

Per aquests motius, la FECC convoca la presentació del Projecte de Centre Referent en Educació de 
Drets de la Infància i Ciutadania Global, d’UNICEF. 

 

              A QUI S’ADREÇA 

La sessió s’adreça a membres dels equips directius que estiguin interessats a incorporar aquest 
projecte com un element que posicioni el centre i el diferencïi d’altres escoles. També pot ser 
d’interés per a integrants dels equips de gestió i de titularitat que estiguin estudiant la possibilitat 
que algunes escoles del seu grup adoptin aquest programa. I, finalment, docents en general que 
vulguin conèixer les característiques del projecte per fer propostes a l’equip directiu.  

PROGRAMA 

Liderem processos de canvi i millora educativa en el nostre centre: Presentació del Projecte de 
Centre Referent en Educació de Drets de la Infància i Ciutadania Global, d’UNICEF 

Diversos centres educatius han rebut aquest any el reconeixement com a Centre Referent en 
Educació en Drets i Ciutadania Global, d’UNICEF Comitè Espanyol. Aquests centres han estat 
reconeguts per la seva tasca educativa que fomenta el diàleg com a eina de treball per a la motivació 
dels aprenentatges, la resolució de conflictes i la prevenció de la violència. També com a impulsors 
de l’educació en drets de la infància des de la mateixa direcció, permetent que els drets dels nens i 
les nenes es coneguin i es visquin en el dia a dia de l’escola. 

Sessió Informativa del Projecte:  
Centre Referent en Educació en Drets de la 

Infància i Ciutadania Global, d’UNICEF 
 

Barcelona, 24 d’octubre de 2019 
Codi de la sessió: J1916.02 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya Fundació Escola Cristiana de Catalunya 



Per a UNICEF, que desenvolupa programes d’educació en drets en diversos països del món, el treball 
educatiu amb enfocament de drets és clau. Afavoreix que els alumnes prenguin consciència dels 
seus drets i responsabilitats, i que en els centres educatius s’impulsin estratègies de protecció 
participatives. A més, involucra tota la comunitat educativa en accions que permeten que els 
alumnes es desenvolupin com a ciutadans conscients i responsables, capaços de contribuir a la seva 
pròpia millora, la de la seva comunitat i, per extensió, la de la societat. La implicació de la comunitat 
en la promoció i defensa dels drets de l’infant és clau.  

En el seu paper com a garants dels drets dels infants, els centres educatius tenen responsabilitats, 
com ara donar a conèixer a l’alumnat els seus drets i orientar l’acció educativa, de manera que 
protegeixi, defensi i impulsi aquests drets. Aquells reconeguts com a Centres Referents han decidit, 
a més, donar un pas més i convertir-se en models d’implementació de l’educació en drets. 
 

DATA I HORARI 

24 d’octubre de 2019,  de 17.30 a 18.30h 
 

INSCRIPCIÓ 

Tot i que aquesta sessió és gratuïta, cal fer inscripció a través de la nostra pàgina web, o directament 
des del següent enllaç d’inscripció:    

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2641 

Data límit d’inscripció: 23 d’octubre a les 10h del matí o fins a exhaurir places  

Us preguem que respecteu el termini a efectes d’organització. 
 

 

                 LLOC DE REALITZACIÓ 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (carrer dels Àngels, 18, 4a planta. 08001 BCN) 
 

Mapa del lloc 
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