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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;

➢ 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 sol idar i tat i cooperació al

desenvolupament. 

En queda exclòs tot ànim de lucre.



ESTRATÈGIA DE TREBALL 2013-2015 

L’estratègia d’AHEAD es concreta en tres àmbits d’actuació: traducció i edició,

activitats formatives i activitats internacionals. 

a) Traducció i edició

• Traducció del manual en Educació en Drets Humans del Consell

d'Europa: Compass.

• Traducció del manual en Educació en Drets Humans per a Infants del

Consell d'Europa: Compasito.

Inclou la traducció, edició i publicació del manual, així com la divulgació del

manual i la metodologia d'Educació en Drets Humans  a través de cursos de

formació per a educadors i altres activitats per a la seva promoció i utilització.

b) Activitats formatives

• Desenvolupar cursos de formació en Educació en Drets Humans tant en

per al sector de l'educació formal com no formal a Catalunya.

• Establir convenis de cooperació amb diferents entitats/institucions que

treballin en temes lligats a l'Educació en Drets Humans.

• Oferir tallers en Educació en Drets Humans per a institucions I i

administracions públiques.

c) Activitats formatives en l'àmbit internacional



• Desenvolupar cursos de formació en el camp del treball juvenil de forma

internacional i en cooperació amb altres entitats.

• Oferir cursos d'educació de formació per a adults en l’àmbit

internacional.



Memòria d'Activitats AHEAD 2015

1. Temes Logístics:

• Entrada al Despatx a Erasme de Janer: 18/02/2015

2. Projectes desenvolupats

2.1 Cursos de formació propis:

1. Projecte Agencia Catalana de Cooperació (ACCD). En cooperació amb les

universitats i l'Institut de Drets Humans de Catalunya

Nom del curs Eines pràctiques per a l'Educació en Drets Humans
per a Infants. 

Lloc i Dates del curs Gener-Juny 2015

Objectiu principal Explorar el concepte Drets Humans i posar en pràctica 
eines per actuar com a agents multiplicadors.
Coneixer els instruments i mecanismes de protecció dels
drets humans a Europa.
Aprendre a utilitzar el Manual d’EDH per a Infants "Petit 
Compass" del Consell d’Europa traduït i publicat al 
català amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Desenvolupar competències d’EDH per a la 
implementació pràctica d’una activitat d’EDH en els 
centres educatius o entitats dels participants.
Reflexionar sobre els reptes i el paper de l’educació i els
educadors/es en la promoció, protecció i defensa dels 
Drets Humans.

Partners Amb la col·laboració de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC) i dels Instituts de Ciències de 
l’Educació (ICEs) de la Universitat de Girona (UdG) i de 
la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona.

Finançament Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament



2. Curs de formació “Expressions in Dialogue”

Nom del curs Expressions in Dialogue

Lloc i Dates del curs Del 27 de setembre al 4 d'octubre del 2015, a Coma-
ruga (Tarragona)

Objectiu principal Aquest curs explora els reptes d'un diàleg intercultural 
amb contingut i desenvolupa eines i metodologies 
educatives per al treball amb joves basades en els 
principis dels Drets Humans i la educació per a la 
ciutadania intercultural.

Països partners Catalunya, Bulgària, República Txeca, Estònia, Itàlia, 
Jordània, Líban, Espanya, Turquia.

Finançament Projecte finançat pel programa Erasmus+: Joventut en 
acció de la Comissió Europea a través del Injuve.
Acció Clau 1 (KA1)

2.2 Memoràndums de cooperació i partenariats:

1. Memoràndum de Cooperació amb Mevlana Universitesi en el curs de

formació “Sufism as a tool for youth work”

Nom del curs Sufism as a tool for youth work

Lloc i Dates del curs Del 2 al 8 de març del 2015 a Bursa (Turquia)

Organitzador Mevlana Univesitesi

Objectiu principal Aquest curs està dirigit a joves, xxx i treballadors
juvenils, per ajudar-los a desenvolupar mètodes
innovatius d'auto-consciència i tolerància, i per
desenvolupar nous partenariats. AHEAD ha estat una de
les organitzadores.

Països partners Catalunya, Turquia,  Hongria, Eslovaquia, Romania i 
Alemanya.

Finançament Erasmus+ KA1



2. Participació en la primera reunió del Strategic Partnership del projecte
bianual “Boys don't cry...? Developing youth work from a gender
perspective”

Nom del partenariat Boys don't cry...? Developing youth work from a

gender perspective 

Lloc i dates de la

reunió

Juny de 2015, a Bolonya (Itàlia)

Organitzador MTÜ Trajectorya (Estonia)

Objectiu principal Aquest partenariat té com objectiu desenvolupar i 
transferir eines educatives i pràctiques organitzatives 
per deconstruir rols de gènere i estereotips en el treball 
amb joves, amb un efecte que vagi més enllà del que 
tindria un sol curs.

Països partners Catalunya, Estònia, Itàlia, Lituània, Romania, Turquia i 
República Txeca.

Finançament Erasmus+  

2.3 Actes públics

– Presentacions de la traducció al català del manual Petit Compass, del

Consell de Europa i de les experiències educatives del curs d'Eines

pràctiques per a l'Educació en Drets Humans per a Infants, amb

entrega d'un manual per escola representada a l'acte:

➔ Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, dijous 14 de maig de 2015.

➔ Girona: Escola d'Estiu de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep

Pallach (UdG), dimarts 12 de maig de 2105.

– Presentació oficial del Manual d'Educació en Drets Humans per a

Infants Petit Compass i de la seva versió en línia, realitzada el 9 de

desembre de 2015 a la seu de La Fede. Es va fer entrega d'un exemplar



del manual per centre educatiu o entitat representada a l'acte.

3. Relacions Externes

3.1 Catalunya:

➢ FCONGDH (Federació Catalana d'Organitzacions pels Drets Humans)

➢ Membres del Grup de treball en el procés de definició d'Educació

3.2 Europa:

➢ HREYN (Human Rights Education Youth Network): Xarxa Europea per

l'Educació en Drets Humans. 

4. Visibilitat

➢ Pàgina web de 'entitat: http://www.aheadedu.org

➢ Nou logo d'Ahead.

➢ Registre a la Fundació Europea de la Joventut del Consell d'Europa (EYF) 

➢ Participació en el seminari Non-Formal and Intercultural Education in the

Mediterranean, 16-19 de desembre a Tarragona, de la Anna Lindh

Foundation Euromed.

5. Posicionaments

➢ Pacte Nacional pel Dret a Decidir

➢ Pacte Nacional d'Acció Exterior

➢ Invitació a ser membres de la FOCIR (Federació d'organitzacions

catalanes internacionalment reconegudes)

http://aheadedu.org/en/


Propostes de treball 2016

Abril 2016

Project “Generation crisis: One crisis, one problem, one Europe… One
solution?”. (Brussels, Belgium). In partnership with Demokratie&Dialog, and
the German association of young media makers Jugendpresse Deutschlandin. 
This training course was designed for youth workers and youth leaders to
analyse the causes of the current economic crisis and propose alternative
responses, specially from a youth perspective.

Abril 2016

Mainstreaming Gender in Youth Work. Exchange of Best practices Meeting in
Vilnius (Lithuania). 
In partnership with Trajectorya that coordinates the Strategic Partnership
“Boys Don’t Cry…? Developing youth work from a gender perspective”.
Hosted by the National Institute for Social Integration.

Juny 2016

Dissemination meeting of the Strategic Partnership “Boys Don’t Cry…?
Developing youth work from a gender perspective”. To be hosted by
Renaissance Institute in Istanbul.

Septembre 2016

Applied partner Estonia
Starting of the two year project Roles and Ropes Mainstreaming gender in
Latin America. This training course was designed for youth leaders and
educators from 8 European countries, to develop tools and learning
competencies to foster intercultural dialogue in youth work. 

Septembre 2016

Applied partner Italy
Starting of the two year project: New Expertises for Workers in European
Refugees Assistance European partnership between public and private



organizations to develop and strengthen the professional skills of who works in
direct contact with asylum seekers and refugees.

Octubre 2016

Applied partner Estonia
Expressions in Dialogue: Living Library for  Intercultural Citizenship
Starting the project. Bringing Intercultural Citizenship Education to the public
sphere implementing tools and organising Living Library events in the local
context to mainstream intercultural dialogue and deconstruct prejudices
through the implementation of Living Library actions specially referring to
migrants, refugees, and diverse minorities.

Novembre 2016

Applied
Shadows and Folds for Intercultural Citizenship Education
The project aims at cooperation in Euromediterranean region in the field of
Arts for Intecultural Citizenship Education, since arts can result a powerful tool
for both raising awareness on Intercultural Citizenship, and as a tool in
Education for Intercultural Citizenship. Artist will also have a residency period
to put together both
techniques in an innovative performance for general public around the topic of
Intercultural Citizenship, also reflection their own process of intercultural
dialogue. The resulting piece will be performed at least once in each shore of
the Mediterranean. The results of the educational experiences and artistic
performances will all be shared online with open access to other.

To be Applied
Starts the Cooperation project with APPC (Assamblea Pau Co-operació)
Training of school teachers on human rights and development  education. 


