
MEMORIA D'ACTIVITATS 2018

D'AHEAD - ASSOCIACIÓ D'EDUCADORES I EDUCADORS 

EN DRETS HUMANS 

DESCRIPCIÓ DE L'ENTITAT:

L'Associació d’Educadors en Drets Humans, AHEAD, està formada per formadors i formadores

especialitzats en l'educació en drets humans (EDH) i amb una llarga trajectòria en aquesta

temàtica  en  l'àmbit  internacional,  especialment  europeu,  que  cerquem  la promoció  de

l'educació en drets humans com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la

pau, la democràcia i la solidaritat principalment a Catalunya. 

Entenem l'EDH com un procés educatiu a través de la participació activa a través del qual

aprendre  sobre  els  drets  humans  i  entendre  els  temes  relacionats  amb  aquests,  adquirir

habilitats per ser capaços de defensar els drets humans i desenvolupar actituds de respecte,

igualtat i dignitat.

OBJECTIUS de l'ENTITAT

Els objectius de l’associació són:

 Consolidar l'EDH com a marc de referència per sensibilitzar i educar per la ciutadania i la

participació, pel desenvolupament, per la pau, per la sostenibilitat, pel treball de gènere i

la diversitat afectiva, i en l'aprenentatge intercultural; 
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 Proveir  competències  als  joves,  professionals,  organitzacions  de  la  societat  civil  –

especialment  a  entitat  juvenils  –  i  institucions  –  especialment  educatives  –  amb  la

voluntat de promoure el treball intersectorial;

 Desenvolupar  metodologies  innovadores  i  crear  materials  pedagògics  en  EDH  en

llengua catalana així com traduir, adaptar i difondre materials pedagògics d’altres països

a l’àmbit cultural i lingüístic català; 

 Impulsar  l'intercanvi  d'experiències,  el  treball  en  xarxa  i  la  definició  de  polítiques

públiques que incorporin l'EDH com a eix transversal;

 Implementar  projectes  de solidaritat  i  cooperació al  desenvolupament  tant  en  l'àmbit

local com arreu del món en pro de la inclusió social.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE L'ENTITAT

L'àmbit d'actuació de l'associació és principalment Catalunya i l'àmbit lingüístic català. Tot i així,

l'entitat també contempla la implementació d'activitats en l'àmbit internacional.

ACTIVITATS PREVISTES A REALITZAR

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació preveu la realització de les activitats següents:

 Formació i altres activitats educatives;

 Creació de materials pedagògics i metodologies;

 Generació d'espais d'intercanvi de pràctiques en l'àmbit de l'EDH;

 Investigació i recerca;

 Desenvolupar nous àmbits d'actuació en relació a l'EDH: drets dels infants, drets de la

joventut i altres drets emergents. 

 Implementació de projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. 

 En queda exclòs tot ànim de lucre.
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PROJECTES LOCALS

Execució del projecte aprovat en convocatòria de 2017:

Nom del projecte “Ombres al mar: el dret humà a un medi ambient sostenible

amb titelles reciclades”

Tipologia d'Accions Projecte APS

Destinataris Alumnat i professorat de 4rt d’ESO Escola Voramar . 

Lloc i Dates Barcelona, de l'1/09/17 al 31/09/18

Objectiu principal Contribuir a l’enfortiment de les competències educatives amb

enfocament de drets humans dels participants com agents de

canvi,  contribuint així  a la formació d'una comunitat  educativa

compromesa i activa

Descripció Arrel d'una experiència artística com a detonant (obra de teatre

d'ombres sobre la contaminació de plàstics al mar), l'alumnat de

1r  d'ESO  de  l'escola  Voramar  fa  recerca  per  conèixer  les

problemàtiques mediambientals properes. Per consolidar el seu

aprenentatge  creen  breus  obres  de  titelles  d'ombra  per

sensibilitzar  sobre  les  problemàtiques  escollides  a  partir  del

reaprofitament  d'elements  de  rebuig  (titelles  fetes  reutilitzant

deixalles).  L'alumnat  realitza  un  primer  servei  a  la  comunitat

actuant com agent sensibilitzador amb l’enregistrament digitals

de  les  seves  peces  i  difusió  a  xarxes  socials  i  muntant  una

exposició  sobre  aquest  procés.  En  paral·lel  i  posteriorment

participa en tallers d'Educació en Drets Humans per compendre

la  relació  entre  la  sostenibilitat,  els  drets  humans  i  el  nostre

model  de  consum  i  es  compromet  a  accions  directes  i  de

sensibilització,  així  com  canvis  d’hàbits  de  la  seva  elecció:

reducció del consum de plàstic i  paper de plata a partir de la

creació i ús d’embolcalls sostenibles i bosses de tela.

Organitzador AHEAD  en  col·laboració  amb  Escola  Voramar,  El  gecko  con

botas i Centre Cívic Can Felipa

Font de finançament Subvenció:  Ajuntament  de  Barcelona  -  Cooperació  per  a  la
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Justícia Global de l’any 2017 (C2-A Aprenentatge Servei)

Codi de subvenció: 17S05686-001

Més informació Resum de la primera fase del projecte 

Videos-denúncia fets per l'alumnat de 1r d'ESO 
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Inici projecte a realitzar principalment durant 2019:

Nom del projecte Educació  en  Drets  Humans:  pràctica  local,  construint

ciutadania global

Tipologia d'Accions Projecte d’Educació per a la Justícia Global subvencionat per 

l’Ajuntament de Barcelona 

Destinataris Professionals de l'educació, educació social, i mediació 

comunitaria.

Lloc i Dates Barcelona (La Fede) Setembre 2018 - Maig 2019

Objectiu principal Els objectius del projecte són el desenvolupament de 

competències per esdevenir agents de canvi i la promoció de 

l’educació en drets humans construint Ciutadania global des de

la pràctica d'accions educatives en l'àmbit local.

Descripció Les principals actuacions del projecte son:

1.  Curs  de  Ciutadania  Global  a  traves  de  l'EDH  per  a

educadors/es amb metodologia participativa i vivencial;

2.  Mentoratge  presencial  i  dinamitzacio  de  la  comunitat

educativa en linia per compartir reptes i practiques d'EDH

3. Disseny i execucio de practiques locals contruint Ciutadania

Global des del sector educatiu (formal i no-formal)

4. Trobada d'intercanvi de bones practiques i de reflexio sobre

els  reptes  i  el  rols  dels  educadors/es  en  EDH  construint

Ciutadania Global;

5. Presentacio i entrega d’exemplars del Manual Petit Compass

a  centres  educatius  i  entitats  interessades  en  implentar

practiques locals construint Ciutadania Global

Es tracta d'un projecte de continuitat dins el marc programatic i

d'estrategia  de  l'entitat  que  s'enriqueix  dels  aprenentatges  i

sinergies d'anteriors projectes d'educacio en drets humans.

Organitzador AHEAD amb col·laboració de la Fede, el Consorci d’Educació de
Barcelona (CEB), Col·legi d’Educadores i Educadors de 
Catalunya (CEESC) i Escola Lliure El Sol

Font de finançament Direcció de Justícia Global i Cooperació internacional de 
l’Ajuntament de Barcelona: Convocatòria 2016, Modalitat C-1, 
Codi de Subvenció 16S05904-001
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Nom del projecte "Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible

i amb cultura de pau"

Tipologia d'Accions Assessorament i  formació en relació a marc conceptual  d'una

campanya educativa

Destinataris Educadors/es  d'Akwaba,  alumnat  i  professorat  de  primària  i

secundària

Lloc i Dates Abril – maig 2018

Objectiu principal Proporcionar un marc conceptual breu sobre pau i sostenibilitat,

els dos conceptes bàsics al voltant dels quals gira la campanya

"Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible i amb

cultura de pau", amb enfoc de drets humans. 

Descripció Elaboració d'un document marc per emmarcar conceptualment

la campanya “Com vivim? Convivint”, així com una formació per

als educadors/es que desenvoluparan el projecte en escoles de

L'Hospitalet. 

El  marc  conceptual,  així  com  les  recomanacions  per  la

campanya s'han realitzat des de l'enfocament d'una visió de la

sostenibilitat i  la pau com a dret humà, tenint com a marc de

referència "La Carta de la Terra", prenent dos dels seus eixos:

Democràcia,  noviolencia  i  pau,  d'una banda,  i  Justícia  social,

econòmica  i  climàtica,  de  l'altra.  S'inclouen  també  unes

recomanacions pedagògiques des de l'ètica de la cura.

Enllaç https://comvivim.wordpress.com/materialseducatius/  

Organitzador Fundació Akwaba

Font de finançament Servei
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Nom del projecte Unitat  didàctica  del  projecte  APS:  "Propostes  de  vida:

descubreixo  persones  defensores  de  drets  humans  a  la

meva vida"

Tipologia d'Accions Fitxes pedadògiques d'educació en drets humans

Destinataris Educadors/es de Grup Eirene, alumnat i professorat de 4rt d'Eso

de l'Escola Utmar d'Esplugues de Llobregat durant el curs 2018-

2019

Lloc i Dates Curs 2018 - 2018

Objectiu principal El  propòsit  és  que  els  joves  després  d’una  prèvia  formació

pràctica,  transversal  i  participativa  sobre  els  Drets  Humans

puguin  investigar  i  fer  recerca  sobre  històries  d’aquelles

persones,  entitats  d'Esplugues  de  Llobregat  que  han  pogut

construir pau i justícia social

Descripció El  projecte “Propostes de vida:  persones defensores de drets

humans  a  la  teva  comunitat”  pretén  la  creació  un  procés

educatiu que promogui el coneixement  entre els /les joves dels

drets  humans  per  fomentar  el  coneixement,  l’obertura,  la

sensibilitat, l’esperit crític,  la implicació i la participació cap a  la

comunitat  on viuen i en extensió cap al món. 

Organitzador Grup Eirene amb escola Utmar d'Espugles de Llobregat

Font de finançament Servei

Nom del projecte Fitxes pedagògiques del "Programa Ciutats Defensores en

Drets Humans" 
Tipologia d'Accions Fitxes pedagògiques d'educació en drets humans
Destinataris Alumnat i professorat de secundària i batxillerat
Lloc i Dates Programa Primavera i tardor 2018

Diversos municipis de Catalunya
Objectiu principal L'objectiu  de  les  fitxes  pedagògiques  és  treballar  també  amb

alumnes  de  secundària  la  tasca  dels  defensors  i  defensores

convidats  cada  any,  mitjançant  activitats  didàctiques  que  es

proposen al professorat per dinamitzar amb l'alumnat

Descripció Ciutats  Defensores dels  Drets  Humans és  un projecte  conjunt
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entre  el  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  la

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans

de Catalunya i  l’Institut  Català Internacional per la Pau amb la

participació  d’altres  municipis  i  institucions  catalanes  que  vol

donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets

humans,  ajudant  a  conscienciar  la  ciutadania  de  les  ciutats

participants sobre la necessitat  d’integrar la defensa dels drets

humans  en  la  nostra  tasca  quotidiana.  Dos  cops  l’any,  amb

municipis  diferents  participants  a  l’edició  de  Primavera  i  de

Tardor, el  projecte organitza la visita a Catalunya d’un grup de

defensors  i  defensores  dels  drets  humans  durant  un  període

d’entre 8-12 dies en què participen en una sèrie d’activitats de

diferent  naturalesa  (xerrades,  trobades,  reunions  institucionals,

visites a escoles,…) que serviran per donar a conèixer la seva

tasca i la importància de recolzar-los

Organitzador Fons Català  de Cooperació al  Desenvolupament conjuntament

amb diversos municipis de Catalunya
Font de finançament Servei
Enllaç al material Ciutats  Defensores  dels  Drets  Humans:

http://ciutatsdretshumans.cat/activitats

Activitats Primavera 2018

Activitats Tardor 2018

Nom de l'activitat Jo també defenso els drets. Els drets en petit.
Tipologia d'Accions Taula rodona (1,5h)
Destinataris Usuaris de la Biblioteca de Noubarris
Lloc i Dates Barcelona, 29 de novembre

Objectiu principal Apropar els Drets Humans i els Drets dels infants a la població

Descripció Reflexions  sobre  els  drets  dels  infants,  com  ara  el  dret

fonamental a la igualtat, el dret a la no discriminació per raó de

sexe i els drets a l’educació universal i igualitària a partir d’una

tria de textos, llibres i contes.

La taula rodona s'emmarca en les actvitats de commemoració i

anniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans de les
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Nacions Unides que el 10 de desembre compleix 70 anys; alhora,

en fa 20 de la Trobada a Barcelona de les Ciutats Europees pels

Drets Humans. Els drets han anat evolucionant i  avui inclouen

altres àmbits.

Organitzador Centre  de  Recursos  en  Drets  Humans  –  Oficina  per  la  No

Discriminació  (OND)  de  l'Ajuntament  de  Barcelona,  juntament

amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Font de finançament Servei
Enllaç a la notícia http://aheadedu.org/tambe-defenso-drets-grans-drets-petit/ 

http://aheadedu.org/felic-aniversari-dudh/ 

Nom del projecte Taller de Drets Humans
Tipologia d'Accions Taller d'Educació en Drets Humans (2h)
Destinataris IES  Icària – Alumnat de 2on d'ESO (2 línies)
Lloc i Dates Barcelona, 21 de desembre de 2018

Objectiu principal Introduir els drets humans vinculats a les necessitats humanes

Descripció Taller introductori per a infants de 2on d'ESO
Organitzador Institut Icària (Barcelona)
Font de finançament Servei

Nom del projecte Formació JIPs

Tipologia d'Accions Formació 

Destinataris 16 JIPS

Lloc i Dates 3 sessions de 3 hores

Objectiu principal Introduir conceptes bàsics de Drets Humans i Drets dels Infants.
Desenvolupar competències metodològiques en el treball amb 
infants.
Promoure el coneixement del manual d'Educació en Drets 
Humans per a Infants “Petit Compass”
Dissenyar i implementar pràctiques educatives per la promoció, 
protecció i defensa dels Drets Humans. 
Compartir reptes i pràctiques de l'Educació en Drets Humans

Descripció Tallers introductoris per als Punts Joves Informació Participació 
que treballen directament a instituts de Barcelona amb joves 
ESO.

Organitzador Oficina de No Discriminació + Punts Joves Informació 
Participació (Ajuntament de Barcelona)

Font de finançament Servei
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Nom del projecte Visites/Informes de supervisió dels projectes Erasmus+

Lloc i Dates Visites a diversos projectes Erasmus+ arreu de Catalunya

Objectiu principal Supervisar, donar suport, mediació i fer informes dels projectes 

Erasmus + Joventut en Acció

Organitzador Agència Catalana de Joventut (ACJ) 

Instituto de la Juventud (Injuve)

Font de finançament Servei

Nom del projecte Marc competèncial per professionals de Joventut

Lloc i Dates Setembre a Desembre de 2018  

Objectiu principal Desenvolupar una proposta de Marc competèncial per 

professionals de Joventut que treballen arreu de Catalunya. 

Acompanyament del procés. 

Organitzador Agència Catalana de Joventut (ACJ)

Font de finançament Servei

Nom del projecte Espais de cohesió ciutadana

Lloc i Dates Mataró, Cardedeu i L'Hospitalet, Octubre-Novembre 2018

Objectiu principal L’objectiu  principal  de  l’espai  de  cura  és  la  millora  de  la

convivència  des  del  compromís  actiu  i  corresponsable  de  la

ciutadania.  Els  Espais  de  cohesió  ciutadana  són  un  espai

confortable  i  amable  per  tal  d’expressar  les  emocions  i

sentiments  respecte  els  conflictes  en  general  i  en  el  context

sociopolític actual.

Aquest  espai  és  obert  a  les  persones  ciutadanes,  membres

d'entitats, associacions de veïns,... de cada municipi on s'ha fet

l'acció.

Organitzador AHEAD amb ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)

Font de finançament Servei
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Nom del projecte Formació en Educació en Drets Humans amb Ajuntament de

Rubí

Tipologia d'Accions Formació presencial (AHEAD imparteix 2 de 5 sessions)

Destinataris Educadors/es formals i no formals de Rubí

Lloc i Dates 31 de gener i 25 d'abril de 2019 (projecte d'execució 2019)

CRP de Rubí

Objectiu principal Introduir  una  nova  aproximació  i  metodologia  en  l’àmbit  de

l’educació  formal  i  no  formal  amb  un  enfocament  integral

d’aprenentatge significatiu; fomentant un espai on educadors/es

formals  i  no  formals  puguin  conèixer,  practicar  i  compartir

recursos pedagògics i bones pràctiques

Descripció Curs  per  a  familiaritzar-se  amb  l’enfocament  d’Educació  en

Drets Humans posant en pràctica eines per actuar com a agents

de canvi als centres educatius i entitats de Rubí.

Organitzador Ajuntament de Rubí – Departament de Solidaritat i cooperació al

desenvolupament

Font de finançament Servei
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PROJECTES INTERNACIONALS

PROJECTES PROPIS

Nom del curs Youth Work Preventing Violent Extremism

Lloc i Dates del curs Coma-ruga (Tarragona) 14-21 d'octubre de 2018

Organitzador AHEAD

Objectiu principal Amb aquesta trobada donem continuïtat a un projecte iniciat fa

ja uns anys i destinat especialment a educadors, professionals

de  joventut  i  líders  juvenils  de  l'àrea  Euromediterrània  per

desenvolupar  competències per  explorar les causes i  abordar

l'extremisme violent des del treball de joventut.

Països partners Curs Euromediterrani:

Catalunya,  Tunisia,  Líban,  Jordania,  Turquia,  Itàlia,  Estònia,

Letònia, i Espanya

Subvenció Erasmus +

Més informació El mes d'octubre de 2018 es va celebrar a Coma-ruga, prop de

Tarragona  la  trobada  Euro-Mediterrània  "Youth  work

deconstructing  violent  extremism"  organitzat  per  l'Associació

d'Educador·s en Drets Humans - AHEAD.

Educadors, professionals de joventut i líders juvenils de Tunísia,

Jordània, el Líban, Turquia, Itàlia, Estònia, Letònia van participar

en l'esdeveniment  en  representació  d'entitats  que treballen  la

prevenció de l'extremisme violent a l'àrea Euromediterrània.

La trobada va servir per desenvolupar competències de treball

juvenil  i  identificar  processos  de  radicalització,  narratives  i

accions  d'extremisme  violent  a  la  comunitat  així  com  per

analitzar  la  multiplicitat  i  complexitat  del  fenomen i  les  seves

principals causes.

D'altra  banda,  la  trobada  va  permetre  intercanviar  bones

pràctiques i desenvolupar iniciatives de la feina juvenil basat en
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els  principis  de  l'educació  en  drets  humans  i  el  diàleg

intercultural  per  contrarestar  les  narratives  de  l'extremisme

violent  mitjançant  la  promoció  dels  drets  humans i  els  valors

democràtics;

Arran de la trobada s'han iniciat estratègies de cooperació que

es  vol  expandir  a  altres  entitats  que  treballen  en  l'àrea

Euromediterrània,  creant  sinèrgies  i  establint  xarxes  de

cooperació entre organitzacions juvenils que promoguin el diàleg

intercultural.

El projecte va comptar amb el suport del programa d'intercanvi

de  la  xarxa  FAL  espanyola  i  el  finançament  del  programa

Erasmus+  per  a  professionals  de  joventut  de  la  Comissió

Europea.

PROJECTES EN COL·LABORACIÓ

Nom del curs NEW ERA - New Expertise per als treballadors de suport al

Refugi.

Lloc i Dates del curs Barcelona, 6 al 10 de Febrer 2018 (Projecte del 2016 al 2018)

Organitzador AHEAD

Cooperativa Social CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI (Itàlia)

Objectiu principal Els objectius principals del projecte "NEW ERA" és l'intercanvi

de  les  experiències  de treball  en  contextos  locals  i  nacionals

entorn  de  la  qüestió  dels  refugiats,  així  com  la  planificació

d'activitats de seguiment basades en els resultats de l'intercanvi

i les noves competències desenvolpades pels participants.

El projecte té una durada de dos anys i consta de 5 mobilitats

organitzades  per  diversos  socis  implicats.  La  Mobilitat  a

Barcelona va ser al Febrer de 2018, la tercera trobada, després

de Romania i Alemanya.

El  programa de quatre dies de la mobilitat  inclogué una visió

general  de  la  situació  amb els  refugiats  i  sol·licitants  d'asil  a
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Catalunya i Espanya, la introducció dels enfocaments educatius

de AHEAD, la metodologia d'educació en drets humans i la seva

pràctica amb diversos grups, com ara infants, joves, estudiants

d'adults,  professors,  etc.  Introduirem  com  es  pot  aplicar

l'educació en drets humans a través de l'art  i  el  mètode molt

específic, com ara Living Library.

El divendres 9 de febrer es va obrir a  d'altres membres de La

Fede per  unir-se  als  participants  del  projecte  per  a  la  sessió

matinal sobre Migració versus Refugiats, que inclourà grups de

debat sobre diversos dilemes i desafiaments al voltant de tema

de la situació dels refugiats, allotjament, inclusió, sensibilització

de les comunitats, extremisme, etc.

Països partners Itàlia, Romania, Sèrbia, Alemanya i Regne Unit

Més informació www.newera-erasmusplus.org    

New Era: Barcelona Ciutat Refugi    
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Nom del curs NEW ERA - New Expertise per als treballadors de suport al

Refugi.
Lloc i Dates del curs Treviso, del 3 al 7 de Juliol de 2018 (Projecte del 2016 al 2018)
Organitzador Cooperativa Social CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI (Itàlia)
Objectiu principal Els objectius principals del projecte "NEW ERA" és l'intercanvi de

les experiències de treball en contextos locals i nacionals entorn

de la qüestió dels refugiats, així com la planificació d'activitats de

seguiment  basades  en els  resultats  de  l'intercanvi  i  les  noves

competències desenvolpades pels participants.

El projecte té una durada de dos anys i consta de 5 mobilitats

organitzades  per  diversos  socis  implicats.  La  Mobilitat  a

Barcelona serà al Febrer de 2018, la tercera trobada, després de

Romania i Alemanya.

És  important  augmentar  aquesta  xarxa  de  comunicació  entre

organitzacions,  treballar  en  conjunt  i  intercanviar  informacions

que poden ser de gran utilitat a l'hora d'enfrontar determinades

situacions. Això és el que s'ha aconseguit a través del projecte

New Era.

La cinquena mobilitat, i l'última, ha estat moment de conclusions,

de tancament. No obstant això, també hi va haver temps de fer

algunes visites d'estudi i de seguir coneixent espais on l'objectiu

és l'atenció i integració de persones refugiades i / o migrants.
Països partners Itàlia, Romania, Sèrbia, Alemanya i Regne Unit
Més informació www.newera-erasmusplus.org    

New Era: Barcelona Ciutat Refugi    
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FUNCIONAMENT INTERN DE L'ENTITAT

 Celebració d'assemblea ordinària amb canvi de junta (07/12/2018)

 No es prossegueix amb el procés intern de revisió de la missió de l'entitat amb Torre

Jussana.

RELACIONS EXTERNES

 La Fede (Organitzacions per la Justicia Global)

◦ Membres de la Comissó d'Educació

◦ Membres del Grup de Migracions  

 HREYN (Human Rights Education Youth Network):  Xarxa Europea per  l'Educació en

Drets Humans

 Xarxa Fundació Anna Lindh
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