
MEMORIA D'ACTIVITATS 2020
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 D'ÀMBIT LOCAL

PROJECTES PROPIS

Títol del Projecte Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi

Tipologia d'Accions Formació sobre Inclusió
Formació i Preparació de Biblioteca Vivent

Destinataris Joves Immigrants i persones refugiades
Ciutadania en general

Lloc i Dates Barcelona, Febrer a Desembre de 2020

Objectiu principal La Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi vol abordar directament la
causa del refugi creant eines innovadores de treball juvenil per a:

● donar suport a la inclusió de joves migrants i refugiats
enfortint el sentit de pertinença a les comunitats d’acollida.

● Integrar el diàleg intercultural i de-construir prejudicis
mitjançant la implementació d’accions de la Biblioteca
Vivent entre la població local.

Descripció El projecte de la Biblioteca vivent de la Ciutat Refugi no va poder
realitzar les activitats plantejades a l’espai públic i queda pendent
de realitzar un parell d’accions durant la tardor del 2021 (si la
pandèmia ens ho permet)

Organitzador AHEAD

Font de finançament Ciutat Refugi Ajuntament de Barcelona

Títol del Projecte Not Alone in Barcelona

Tipologia d'Accions Projecte d’Educació per a la Justícia Global
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Destinataris Professionals que treballen amb persones refugiades i migrants
LGBTQI+
Entitats que treballen amb migrant i que no tenen en consideració
el tema de la discriminació per raons d’orientació sexuals.

Lloc i Dates Barcelona, Febrer a Desembre de 2020

Objectiu principal
L’objectiu del projecte és contribuir a la inclusió de persones
refugiades i migrants LGBTQI+ encoratjant-los a ser actors del
canvi mitjançant cursos de capacitació, organitzant jornades per
a professionals i creant materials per afrontar situacions de
vulnerabilització.

Descripció
La pandèmia no va permetre la organització de trobades
presencials però es van fer tres sessions online

Els videos estan en privat, per si els voleu veure el codis del
Youtube cal demanar-los a refugi@aheadedu.org

Organitzador AHEAD

Font de finançament Ciutat Refugi Ajuntament de Barcelona

Títol del Projecte Educació en Drets Humans: Ciutadania per a la justícia
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
comunitària.

Lloc i Dates Barcelona,Juny a Desembre de 2020

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 van ser:

4/13
AHEAD – Associació d'Educadores i Educadors en Drets Humans

c. Erasme Janer, 8;  08001 - Barcelona
www.aheadedu.org

http://www.aheadedu.org/


1. Curs de Ciutadania Global a través de l'EDH per a
educadors/es amb metodologia participativa i vivencial;

2. Mentoratge presencial i dinamització de la comunitat
educativa en línia per compartir reptes i pràctiques d'EDH

Degut a la situació de pandèmia totes les activitats es van haver
de dur a terme de forma virtual.

Van quedar sense possibilitat de desenvolupar-se:

3. Disseny i execució de pràctiques locals construint
Ciutadania Global des del sector educatiu (formal i
no-formal)

4. Trobada d'intercanvi de bones pràctiques i de reflexió
sobre els reptes i el rols dels educadors/es en EDH
construint Ciutadania Global;

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 el Centre de Recursos Pedagògics

Font de finançament Direcció de Justícia Global i Cooperació internacional de
l’Ajuntament de Barcelona.

Títol del Projecte Espais de Cohesió Ciutadana

Tipologia d'Accions Trobades ciutadanes de mediació comunitària
Acció a Badalona

Destinataris Aquest espai és obert a les persones ciutadanes, membres
d'entitats, associacions de veïns, de cada municipi on s'ha fet
l'acció.

Lloc i Dates Badalona, Març de 2020

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.
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Descripció Potenciar la construcció d’espais de reflexió i diàleg, des de la
prevenció i la dinamització comunitària, és una oportunitat de
millora i convivència.

Organitzador AHEAD amb ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)
Federació d'associacions de veïns i veïnes de Badalona.

Font de finançament ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)

Informació http://aheadedu.org/formacio/justicia-global/espais-de-cohesio-ci
utadana/
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SERVEIS

Nom del projecte
Fitxes pedagògiques

Escoles per la Igualtat i la Diversitat

Tipologia d'Accions
Fitxes pedagògiques d'educació en drets humans per la Igualtat i
Diversitat

Destinataris
Alumnat i professorat de secundària i batxillerat

Lloc i Dates
On-line

Objectiu principal
L'objectiu de les fitxes pedagògiques és treballar també amb
alumnes de secundària, mitjançant activitats didàctiques que es
proposen al professorat per dinamitzar amb l'alumnat

Descripció
El programa d'Escoles per la Igualtat i la Diversitat ofereix
formació, assessorament i acompanyament a les escoles i
instituts de Barcelona.

Organitzador
Direcció de drets de ciutadania

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Font de finançament
Servei

Enllaç al material
https://igualtatidiversitat.edubcn.cat/

CONFERÈNCIES

Nom de la Conferència Diàlegs de la Mediterrània +25

Contingut Diàleg intercultural mediterrani
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Lloc i Dates Barcelona, 30 de setembre de 2020.

Seu de la Unió per la Mediterrània

Objectiu principal La jornada Diàleg Intercultural Mediterrani per posar en valor el
paper de les societats i les cultures a l’hora de promoure un canvi
de paradigma que situï la Mediterrània davant els reptes de la
globalitat.

Organitzador ’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i el Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat)

Nom de la Conferència Educació per a la Ciutadania Global Agenda 2030

Contingut Intercanvi de bones pràctiques entre entitats dedicades a
l'Educació per la Ciutadania Global

Lloc i Dates Mallorca, 20 de setembre de 2020.

On-line

Objectiu principal El Fons Mallorquí ha acollit aquestes propostes i amb la
implementació de L’Agenda 2030 totes les àrees han de plantejar
les línies estratègiques i especialment l'àrea de sensibilització,
per tal d'alinear els seus processos amb l'Agenda en els
següents grans temes: Igualtat de Gènere, Aigua, Migracions,
Consum responsable i canvi climàtic, tot treballant l'Agenda 2030
de manera transversal en cada un d'ells.

Organitzador Fons Mallorquí

8/13
AHEAD – Associació d'Educadores i Educadors en Drets Humans

c. Erasme Janer, 8;  08001 - Barcelona
www.aheadedu.org

http://www.aheadedu.org/


PROJECTES D'ÀMBIT INTERNACIONAL

PROJECTES PROPIS

Els projectes propis d’àmbit internacional previstos per al 2020 van ser cancelats degut a la

pandèmia o posposats fins al 2021 en el millor dels casos.

PROJECTES EN COL·LABORACIÓ

Projecte Estratègic Strategic Partnership Expressions in Dialogue:
Innovative youth work practices on refugee inclusion
through Living Libraries

Dates October 2018 – February 2020

Tancament del projecte amb la trobada de l’equip de

Coordinació a Rodes (Grècia) Febrer 2020

Coordinació

MTÜ Trajectorya (Estonia) - Coordinating Organisation

Objectiu principal
The project "Expressions in Dialogue: Innovative youth work

practices on refugee inclusion through Living Libraries" appears

as a need from youth organisations directly addressing the

refugee cause from diverse realities in Europe to create

innovative youth work tools for both:

1. supporting the inclusion of young migrants and refugees
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strengthening the sense of belonging to the hosting

communities;

2. mainstreaming intercultural dialogue and de-construct

prejudices through the implementation of Living Library

actions in order to encourage interaction bringing

communities together.

Partners Young Effect Association (Italy)

House of Europe in Rhodes (Greece)

VYRE – Voices of Young refugees (France)  

WeOrganisation (the Netherlands)

ArteWeda (Poland)

AHEAD - Association of Human Rights Educators (Catalonia)

MTÜ Trajectorya (Estonia) - Coordinating Organisation (Estonia)

Suport Comissió Europea

Més informació http://aheadedu.org/en/projects/expressions-in-dialogue/

https://livinglibrary.trajectorya.ee/

Projecte Estratègic Strategic Partnership Not Alone in Europe:
Innovative Youth Work and Intersectional Practices for
Young LGBTQ+ Migrants, Refugees and Asylum Seekers

Dates August 2019 – March 2022

El projecte va quedar congelat i es va treballar en l'elaboració

del material pedagògic.

Coordinació

RSFL Ungdom- Sweden

Objectiu principal The project purpose is to contribute to the social inclusion of the
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YLMRA and encourage them to be actors of change by the

organisation of capacity building courses, organising multiplier

events in each partner country and creating materials in order to

face their vulnerable situation.

Partners AHEAD – Association of Human Rights Educators- Catalonia

Noorteorganisatsioon Trajectorya- Estonia

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees-

Turkey

Jesuit Refugee Service- Serbia

Cassero LGBT Center- Italy

Allileggie Solidarity Now- Greece

RSFL Ungdom- Sweden

Suport Comissió Europea

Més informació http://aheadedu.org/en/projects/not-alone/

FUNCIONAMENT INTERN DE L'ENTITAT

Es manté el mateix equip

Membres de la Junta
Membres dels Grups de Treball

RELACIONS EXTERNES
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La Fede (Organitzacions per la Justícia Global)

● Membres de l’Eix d'Educació

● Membres de l’Eix de Migracions

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

Humans

Xarxa d'entitats de la Fundació Anna Lindh (amb l'IEMed)

Espai VERSA (Grup de treball amb l'ICIP)

AHEAD en Xarxa
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LES XIFRES DE L'ENTITAT

Veure la Memòria Econòmica a la pàgina web de l’entitat
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