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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.



4  /  JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 

CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.



6  /  JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 

CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.

‘A través de l'educació no formal 
podríem tractar d'arribar a tota la 
comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud 
signi�catiu en favor dels Drets 
Humans suposa implicar a tota la 
comunitat educativa.’
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1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 

CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 

CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 

CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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1. Introducció
QUI SOM
ACNUR és l'Agència de Nacions Unides per a les 
persones Refugiades que treballa en 134 països per 
a atendre les necessitats de totes les persones que 
han hagut de fugir forçosament dels seus països a 
causa de la guerra, persecució i greus violacions 
dels drets humans.

A més de proporcionar protecció internacional a 
la població refugiada, l'ACNUR també s'encarrega 
de buscar solucions duradores a aquestes persones, 
com ara: integració al país de destinació, reassenta-
ment en altres països segurs o el retorn voluntari al 
seu lloc d'origen, una vegada acabada la situació 
que donà lloc a la fugida. Així mateix, atorga protec-
ció i assistència a altres grups com són les persones 
desplaçades internes i les apàtrides.

En 1993 es va crear a Espanya el Comité Espanyol 
d'ACNUR, una ONG declarada d'utilitat pública, la 
missió de la qual és donar suport a la labor que 
realitza l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a 
les persones Refugiades (ACNUR) a tot el món. 
L'organització compta amb una seu central a 
Madrid i diverses delegacions repartides per tot el 
territori espanyol.

La delegació de la Comunitat Valenciana, des de 
la seua creació en 1997, compta, entre altres, amb 
un departament de Sensibilització i Educació per al 
Desenvolupament. Aquest departament de Sensi-
bilització i Educació per al Desenvolupament és 

l'encarregat d'implementar projectes, tant en 
l'àmbit de l'educació formal, com en la no formal i 
informal, amb l'objectiu de visibilitzar la situació de 
les persones desplaçades a la força i promoure una 
ciutadania global que adquirisca, des de la infància, 
un compromís amb la defensa dels DDHH, la convi-
vència, l'acolliment i la resolució pací�ca dels 
con�ictes.

QUÈ FEM
Davant l'arribada massiva de població desplaçada a 
la força que estem experimentant els últims anys, i 
amb la �nalitat de garantir el benestar d'aquestes 
persones i una convivència pací�ca, es fa indispen-
sable que la nostra societat es mostre empàtica, 

acollidora i integradora. Per a això, és necessari que 
la ciutadania conega a fons la realitat del desplaça-
ment forçat i el refugi, així com que integra valors 
com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Des del Comitè espanyol d'ACNUR-Comunitat 
Valenciana, considerem que l'educació és clau per a 
la transformació social, per a convertir-nos en una 
societat civil més crítica, participativa, solidària, 
integradora i compromesa amb la igualtat i la 
defensa dels DDHH de totes i tots.

L'educació és el principal motor de transformació 
de la societat, ja que in�ueix en l'imaginari social 
dels ciutadans i ciutadanes, i pot canviar els seus 
patrons de comportament i de relacions, dins i fora 
dels espais educatius.  

2. “Jo em dic Brisa, i 
tu?”, més que un 
projecte educatiu
Amb l'objectiu d'impulsar una transformació social 
que faça efectius els drets de les persones refugia-
des, el projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" s'emmarca en 
una línia d'actuació que s'articula com l'eina capaç 
d'aconseguir els objectius de la delegació en 
matèria d'educació per a la ciutadania global. "Jo em 
dic Brisa, i tu?" es dirigeix a la població civil valencia-
na amb l'objectiu de generar un canvi d'actituds en 
les persones respecte a les realitats del refugi i l'asil 
i tots els processos que les travessen.

Aquesta línia d'acció encapçalada pel personatge 
de Brisa i els materials educatius amb els quals es 
realitzen les diferents intervencions, va començar a 
implementar-se en el territori valencià l'any 2017 i 
des de llavors la seua implementació ha anat 
perfeccionant-se i adaptant-se a les realitats de 
cada moment i espai.

Brisa, és una nena d'uns dotze anys que viu en 
una ciutat remota, el nom de la qual no es revela en 
cap moment. La seua vida transcorre entre l'escola, 
les amistats, la família i els jocs. És una nena amb la 
qual qualsevol persona de la seua edat del territori 
valencià podria identi�car-se. Però de sobte la seua 
vida fa un gir de 180 graus quan es veu embolicada 
en una ciutat en con�icte armat. Aquesta situació la 

força a ella i al seu nucli familiar a marxar-se cami-
nant a la recerca d'un lloc tranquil en el qual poder 
quedar-se. Després d'un llarg camí, arriben a un 
camp de refugiats on aconsegueixen quedar-se 
mentre esperen que els donen permís per a reubi-
car-se en un país segur. Mentre tot això transcorre, 
Luisa, és una nena amb una vida molt semblant a la 
de Brisa abans de veure's obligada a fugir. Un dia 
Luisa estava veient les notícies al costat de la seua 
mare i apareixen persones refugiades explicant la 
seua història, Luisa s'indigna molt i decideix que ha 
de fer alguna cosa per a aconseguir que les perso-
nes refugiades no hagen de viure en un camp de 
refugiats. Per a això, l'endemà a l'escola parla amb la 
seua mestra i amb els seus companys de classe, 
conta la història i tots comparteixen la seua indig-
nació. Així que decideixen que escriuran una carta a 
Nacions Unides en la qual demanaran que donen 
una solució a les persones refugiades.

Casualitats de la vida, temps després, quan Brisa i 
la seua família obtenen la reubicació, es viuran a la 
ciutat de Luisa, al mateix col·legi i a la mateixa 
classe. Aquesta història pretén no sols promoure 
l'empatia amb les persones refugiades mostrant 
persones amb les quals fàcilment ens podríem 
identi�car. A més, té com a objectiu promoure el 
compromís i l'acció en favor de les persones 
refugiades per part de la població civil, a través del 
personatge de Luisa. A partir del conte, s'han 
dissenyat una sèrie de materials dirigits al professo-
rat per a poder treballar la temàtica de forma conti-

nuada incloent, a més, la transversalització curricu-
lar en l'educació formal. 

Inicialment Brisa es dirigia únicament a l'educació 
formal. En concret va començar implementant-se 
en primària i més tard es va ampliar a secundària. A 
mesura que Brisa anava agafant consistència en el 
territori i donant-se a conéixer vam anar detectant 
la necessitat d'ampliar l'àmbit d'intervenció als 
espais educatius no formals, on no ens veuríem 
limitades pel currículum educatiu formal i els temps 
habituals de l'educació formal. 

A través de l'educació no formal podríem tractar 
d'arribar a tota la comunitat. Ja que detectem que 
generar un canvi d'actitud signi�catiu en favor dels 
Drets Humans suposa implicar a tota la comunitat 
educativa i per a això cal treballar també més enllà de 
les portes dels centres i centrar-nos a portar la realitat 
de les persones refugiades al desenvolupament 
comunitari dels municipis, introduint el projecte de 
Brisa en els espais educatius no formals per a persones 
de totes les edats. Per a donar resposta a aquesta 

necessitat, va sorgir el projecte "Jo em dic Brisa, I tu? 
Diàlegs sobre refugi i asil que ens comprometen amb els 
ODS”. El seu objectiu principal és promoure una 
ciutadania valenciana sensibilitzada i compromesa 
amb el compliment dels Objectius del Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) davant el fenomen del 
desplaçament forçat. En concret es pretén integrar en 
l'Educació no Formal de la Comunitat Valenciana 
processos d'ensenyament-aprenentatge que generen 
empatia i compromís amb el desplaçament forçat i la 
seua implicació en la consecució dels ODS. Les 
intervencions educatives en el marc d'aquest projecte 
mantindrien la metodologia habitual basada en 
l'enfocament de drets humans amb perspectiva de 
gènere que presenta el següent itinerari d’intervenció:

1. Conèixer 
2. Re�exionar
3. Assumir part de responsabilitat pròpia en el 

fenomen après.
4. Corresponsabilitzar-se i comprometre's per a 

actuar en coherència.
Les accions d'aquest projecte es dirigeixen a:
1. Nens i nenes d'entre 6 i 12 anys que formen 

part dels diferents municipis del territori valencià i 
estan integrats en el teixit associatiu que conforma 
l'oci educatiu. La participació s'emportaria terme a 
través d'una activitat de conta contes en la qual es 
conta la història de Brisa com a �l conductor per a 
introduir el tema.

2. Persones joves que formen part dels diferents 
municipis del territori valencià i estan integrats en 

el teixit associatiu que conforma l'oci educatiu. Les 
intervencions es fan a través d'exposicions, teatre i 
formacions en la modalitat de taller.

3. Persones que es dediquen a la formació no 
formal en espais municipals o bé en l'àmbit de l'oci 
educatiu en general. Es tracta de dotar-los de recur-
sos per, a més de conèixer la temàtica, poder treba-
llar-la amb propietat amb les persones usuàries 
amb les quals treballen.

4. Persones adultes majors que formen part del 
teixit associatiu dels municipis. Es tracta de forma-
cions a través del teatre i la fotogra�a en diferents 
espais associatius i promotors de desenvolupament 
comunitari municipal.

Es destaca d'aquest projecte la diversitat de 
públics als quals es dirigeix i la capacitat per a adap-
tar els materials, recursos i metodologies a cada 
tipus concret de públic i espai educatiu no formal.

3. Justi�cació de la 
Jornada d'Intercanvi 
d'Experiències 
La jornada d'intercanvi d'experiències realitzada el 
26 de novembre de 2019 formava part de les activi-
tats del projecte "Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs de 
refugi i asil que ens comprometen amb els ODS” que 
es duu a terme en l'àmbit no formal per part del 
Comité español de l'ACNUR-CV. La jornada tenia 

com a objectiu generar un espai d'intercanvi 
d'experiències entre les diferents professionals que 
es dediquen a l'educació i, en concret, que incorpo-
ren l'enfocament de l'Educació per a Ciutadania 
Global en el marc de les seues actuacions com a 
professionals de l'educació en l'àmbit no formal.

Al llarg de la jornada es pretenia facilitar el diàleg 
conjunt amb aquelles persones que implementen 
recursos educatius d'Educació per a la Ciutadania 
Global i amb especial interés en la implementació 
del projecte "Jo em dic Brisa, i tu?" que es presentava 
com a eix central de la jornada, ja fora des de l'àmbit 
formal o no formal.

La intenció era amb tot això habilitar un espai 
participatiu còmode en el qual poder retroalimen-
tar-nos i interactuar compartint experiències i resultats 
de la posada en marxa de processos d'educació per a la 
ciutadania global amb especial atenció a l'enfocament 
basat en drets humans amb perspectiva de gènere.

Cal esmentar que inicialment es va identi�car 
aquesta activitat com un espai dirigit únicament a 
l'educació no formal. No obstant això, l'activitat es va 
reorientar per a donar cabuda a més experiències i 
involucrar també a la línia d'acció de l'espai formal.

REORIENTACIÓ DE LA JORNADA 
D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Segons la idea inicial, es realitzarien dues jornades: 
una focalitzada en l'educació formal i una altra a 
l'educació no formal. Diversos motius van portar a 
l'organització a realitzar una única jornada conjunta.

En primer lloc, com ja s'ha indicat, tots dos projec-
tes s'emmarquen dins del mateix programa i l'enti-
tat considera essencial la seua interacció per a 
transformar la ciutadania i aconseguir una societat 
civil més participativa, solidària, integradora i 
compromesa amb la igualtat, la defensa dels DDHH 
i l'Agenda 2030.

En segon lloc, tots dos projectes tenen com a eix 
central el personatge de Brisa i es nodreixen del 
mateix recursos educatiu “Jo em dic Brisa, i tu?”. A 
més, s'ha considerat fonamental poder reunir totes 
dues modalitats educatives per a intercanviar expe-
riències i repensar les diferents metodologies que 
es duen a terme.

S'ha considerat important destacar que aquesta 
reconversió en una jornada conjunta tindria una 
durada major de l'inicialment prevista amb l'objec-
tiu de donar cobertura a les necessitats de cada 
projecte. A més a més en cap moment s'ha perdut 
de vista els objectius inicials de cadascuna de les 
jornades. Objectius pels quals es va identi�car en el 
procés de formulació la necessitat d'habilitar un 
espai participatiu d'intercanvi d'experiències. 

Aquesta trobada va fer possible, per al projecte 
"Jo em dic Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que 
ens comprometen amb els ODS", un espai d'avalua-
ció i re�exió sobre aquest.

Així mateix, s'han realitzat dos documents de 
conclusions separats, un per al projecte educatiu 
formal i un altre, el que el lector té entre mans en 
aquest moment, per al projecte educatiu no formal. 

Ja que cadascun s'enfoca i centra des d'uns eixos i 
àmbits d'intervenció diferents. Pel que es poden 
extreure aspectes diferenciats.

4. Resultats de la 
jornada
L'experiència d'aquesta jornada que va durar tot el dia 
va ser molt positiva, ja que ens va permetre entaular 
debats enriquidors sobre l'abast de l'educació per a la 
transformació social quan aquesta es treballa combi-
nant els espais educatius formals i no formals.

Al llarg de la jornada vam poder conéixer 
diferents qüestions i re�exionar sobre diferents 
aspectes de l'educació per a la ciutadania global, en 
tot moment promovent la participació de les perso-
nes assistents i incorporant noves metodologies 
innovadores a la jornada.

Alguns dels resultats que s'extreuen del procés 
generat al llarg del dia són:

• Coneixement i posada en context de la realitat 
de les persones refugiades.

• Contextualització de l'Educació per al Desenvo-
lupament, posada en comú d'estratègies i metodo-
logies des d'un punt de vista teòric.

• Posada en comú de les contribucions de l'Educa-
ció per al Desenvolupament a la transformació social.

• Coneixement i intercanvi de metodologies educa-
tives per a la transformació social des de la pràctica.

• Coneixements d'experiències de transformació 
social.

• Intercanvi de casos concrets de projectes 
educatius per a l'àmbit formal i el no formal.

Al llarg de tot el dia, es van re�ectir tots els aspec-
tes i les perspectives des de les quals podem enten-
dre l'Educació per al Desenvolupament. Per a 
contribuir a això, es van exposar experiències provi-
nents tant de l'acadèmia, com del món de les 
ONGDs i els espais educatius formals i no formals. 
Per això també, s'intercalaven ponències i taules de 
discussió amb experiències més artístiques i creati-
ves com la representació teatral de "DRETS" del 
grup amb diversitat funcional Despert-Art del 
centre ocupacional ABD i el grup de Pallasses 
Independents, la seua performance es realitzava 
des de l'enfocament basat en Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, amb humor però sense 
deixar de promoure la re�exió crítica entre les 
persones assistents.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada va ser el següent:

09:30 h Inauguració de la Jornada
· Discurs inaugural per part del Comité Espanyol 
d’ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH i refugi

10:00-11:15 h Refugi i Asil: conceptes i context
· Begoña Lobo, Experta en Protecció Internacional, 
Creu Roja Espanyola CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricular i meto-
dològica per a la transformació social
· Sergio Belda Miquel, Professor de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Expert en Coope-
ració al Desenvolupament e Innovació
· Carlos Gómez Chuliá, Mestre d’Educació Primària 
(San Juan Bosco Salesianos) coordinador de projectes 
de EpTS, com “Aula-Mundo” i “Proyecto Willka”

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representació de l’obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup Despert-Art
· Centro Ocupacional Habilitare ABD
Directores/as y responsables: Raquel Sánchez y 
Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusions i tancament de la 
sessió matutina

14:00-16:00 h Pausa per a dinar

16:00-17:00 h Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tú?”. 
· Elena Mañas, Comité espanyol d’ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense racisme, Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament.
· Andrea Pérez Lázaro, Tècnica d’EpCG d’Asamblea 
de Cooperació per la Pau-País Valencià

A aquest programa se li va donar difusió a través d'un 
cartell que es va editar tant en valencià com en castellà: 

CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.
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CONTINGUT DE LES 
INTERVENCIONS
1. Pallases Independents
El grup Pallasses Independents va realitzar una 
performance en la qual va abordar el tema dels 
drets humans en clau d'humor. Amb cada dret que 
s'exposava des d'una metodologia divertida i 
activa, el grup Pallasses Independents va aconse-
guir fer re�exionar a les persones assistents a través 
de preguntes i dinàmiques tant grupals com 
individuals.

2. Refugi i Asil: conceptes i context 
amb Begoña Lobo.
La ponent seleccionada per a aquesta part de la 
jornada ha estat Begoña Lobo, experta en Protecció 
Internacional, va començar la seua intervenció 
explicant al públic assistent conceptes bàsics en 
relació amb el desplaçament forçat.

A més d'aclarir d'una manera clara i senzilla la 
diferència existent entre el que suposa ser una 
persona refugiada i desplaçada interna i quines són 
les de�nicions jurídiques i sociològiques de les 
diferents situacions. Begoña va exposar els 
diferents instruments jurídics internacionals, regio-
nals i estatals en els quals s'empara el dret a protec-
ció de la població refugiada.

Més enllà d'una posada en comú dels conceptes 
clau relatius a les diferents situacions de refugi i asil, 
durant aquesta sessió es van donar dades i xifres 
concretes i actuals sobre la realitat que viuen les 
persones refugiades a tot el món.

Després d'una exposició sobre les qüestions 
esmentades anteriorment, es van donar a conéixer 
els diferents procediments als quals es pot acollir la 
població refugiada al nostre país, procediments 
com ara:

• Protecció internacional. 
• Protecció subsidiària. 
• Permís de residència per raons humanitàries 

(per al cas de persones procedents de Veneçuela).
Aquesta explicació ens va permetre contextualit-

zar el tema i, a més, conéixer xifres concretes en el 
nostre territori com ara el nombre de sol·licituds 
d'asil que rep l'Estat espanyol i el procediment 
administratiu que se segueix per a això.

En aquest sentit, es va posar l'accent principal-
ment en la present incapacitat del sistema de fer 
front a totes les sol·licituds que es reben, ja que 
l'arribada massiva de sol·licituds en els últims anys 

ha desbordat a l'O�cina d'Asil i Refugi dependent 
del Ministeri de l'Interior.

Després de la part més expositiva que ens va 
permetre conéixer dades i situar-nos en el tema, 
Begoña va passar a promoure la interacció i re�exió 
amb les persones assistents demanant-los que 
feren memòria i recordassen diferents períodes de 
la història en els quals les persones del nostre 
territori hem estat població refugiada.

Aquesta part de la jornada va arribar al �nal per�-
lant la de�nició d'una Europa diferent i possible, 
prestant especial atenció en els assoliments que 
s'havien aconseguit �ns avui en favor de la igualtat. 
Per a això, a més, es va visibilitzar el treball que 
s'està fent des de la Unió Europea cap a una societat 
sense discriminació, amb especial èmfasi en la 
incongruència que suposa que el procediment 
d'asil en l'Estat espanyol depenga del ministeri de 
Treball i no del d'Igualtat.                

3. Taula de discussió: Context i reptes 
de la EpD i la seua integració curricu-
lar i metodològica per a la transfor-
mació social
3.1. Sergio Belda professor de la Facultat d'Econo-
mia de la Universitat de València, expert en 
Cooperació al Desenvolupament i Innovació

Una vegada ja havíem contextualitzat amb Begoña 
Lobo la temàtica, passem a enfocar-la en la qüestió 
que ens esdevenia: l'Educació per a la Transforma-
ció social des d'un punt de vista acadèmic. Com a 
expert en Educació per al Desenvolupament i movi-
ments socials, Sergio va començar contextualitzant 
el concepte d'Educació per a la Ciutadania Global i 
les diferents dimensions que l'integren així com els 
àmbits que l'engloben.

Al llarg d'aquesta part de la jornada vam poder fer 
un recorregut històric sobre l'Educació per al Desen-
volupament, la qual comprén diferents generacions i 
ha anat avançant �ns a convertir-se en el que avui 
coneixem com a Educació per a la Ciutadania Global.

1ª Generació - Enfocament caritatiu - assistencial.
2ª Generació - Enfocament desenvolupista.
3ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

crítica i solidària.
4ª Generació - Educació per al Desenvolupament 

Humana i Sostenible.
5ª Generació - Educació per a la Ciutadania 

Global.
Històricament s'ha passat d'un concepte d'Educa-

ció per al Desenvolupament en el qual es tractava 

les situacions de desigualtat des d'un enfocament 
assistencialista �ns a arribar a un enfocament de 
ciutadania global crítica, conscient i corresponsable 
que anava més enllà de l'atenció a les conseqüèn-
cies de l'empobriment (assistencialisme) i se centra-
va en l'atenció a les causes que porten a les perso-
nes, regions i països a veure's en una situació de 
pobresa i desigualtat. Aquesta última manera de 
promoure el canvi d'actituds respon a la cinquena 
generació de l'EpD, la més actual, la qual es focalitza 
en les persones i en les seues capacitats. En aquest 
sentit, Sergio va posar l'accent en el rol de la ciuta-
dania en els processos de transformació social i el 
dret de les persones d'organitzar-se i participar en 
la seua realitat local amb objectius de major justícia 
social i dignitat humana, posant així l'accent en la 
importància de l'Enfocament basat en Drets 
Humans amb perspectiva de gènere.

No obstant això, la transició viscuda de la 1a a la 
5a generació no vol dir que hàgem anat superant 
les generacions anteriors. És més, en l'actualitat 
conviuen les diferents generacions i aquest fet és el 
que fa imperatiu conéixer les generacions i ser 
conscient des de quin enfocament volem treballar 
les desigualtats. Ja que l'assistencialisme mai anirà 
a l'arrel de les situacions d'empobriment.

Amb tot, com es conclou de la jornada i en concret 
d'aquesta sessió amb Sergio Belda, podem fer una 
valoració positiva de la transició que hem anat vivint 
al llarg dels anys amb la irrupció de les següents 
generacions �ns a arribar a la cinquena que en 

l'actualitat seria la que hauríem d'incorporar a la 
nostra pràctica educativa si realment volem generar 
una transformació social en favor dels drets efectius 
de totes les persones que habitem el planeta.

Aquesta transició positiva ha vingut de la mà d'un 
canvi en els discursos de les ONGD en relació amb la 
de�nició del concepte de "Desenvolupament".

En aquest sentit i atenent al positiu dels nous 
discursos, es van visibilitzar exemples de bones 
pràctiques que pogueren ser esperançadors per a la 
posada en pràctica de l'Educació per a la Ciutadania 
Global: iniciatives socials que estan donant resultats 
d'èxit molt positius i obrint les portes a l'esperança 
que la transformació social efectiva és possible.

Durant tota la intervenció es va promoure la 
retroalimentació i interacció amb el públic per tal 
de poder participar, compartir i repensar els models 
de ciutadanies que trobem en l'actualitat i les possi-
bilitats al nostre abast per a la construcció d'alterna-
tives al sistema actual que genera desigualtat i 
empobriment. 

3.2. Carlos Gómez Chuliá, mestre d'Educació 
Primària (San Juan Bosco Salesianos), Coordina-
dor de projectes d'Educació per a la Transforma-
ció Social com a Aula-Món i Projecte-Wilka
Com a professor de primària, Carlos Gómez va 
compartir la seua experiència personal en el treball 
de transversalitzar l'Educació per al Desenvolupa-
ment a l'aula. Aquesta part estava més enfocada a 
l'educació formal en tant que es tractava de 
compartir 'experiències a l'aula formal. Ara bé, com 
a coordinador de projectes que van més enllà de 
l'aula (Aula-món i Wilka), la sessió també va perme-
tre intercanviar experiències relatives a l'àmbit no 
formal.

Al llarg d'aquesta sessió vam poder veure com les 
persones que es dediquen a la formació en qualse-
vol àmbit, juguen un paper clau en la transformació 
social i la defensa efectiva dels drets humans i el 
medi ambient. A més, en aquests àmbits és 
fonamental incorporar la promoció de valors com 

ara la convivència, igualtat, acolliment, solidaritat, 
cooperació, sororitat, respecte i companyerisme, 
entre molts altres. 

Durant el temps que compartirem amb Carlos, 
vam poder re�exionar sobre la capacitat i oportuni-
tat per a contribuir en processos educatius de trans-
formació social i promoure una societat crítica i 
corresponsable que base les seues pràctiques 
diàries i actituds en els principis d'igualtat i justícia.

El que ens venia a recordar Carlos amb el seu propi 
exemple és que la transformació social depén de la 
voluntat de les persones que conformem la comuni-
tat educativa. Si les persones formadores realment 
volen, tenen motivació i disposen de les eines 
adequades per a la implementació i transversalitza-
ció d'una Educació per a la Ciutadania Global capaç 
de promoure ciutadania crítica, re�exió i canvis 
d'actituds, és possible la transformació efectiva.

4. Representació de l'obra teatral 
“DRETS” a càrrec del grup 
Despert-Art del centre ocupacional 
per a persones amb diversitat 
funcional Habilitare ABD Torrent
Les persones que van realitzar la representació de 
teatre havien estat usuàries del projecte “Jo em dic 
Brisa, i tu? Diàlegs sobre refugi i asil que ens compro-
meten amb els ODS”. Destinat a l'àmbit educatiu no 
formal. Després d'haver participat en el projecte i 
haver conegut la situació de les persones refugiades 
a través dels tallers de teatre i la història de Brisa. 

Elles mateixes van decidir realitzar la seua pròpia 
representació que seria la culminació de la seua 
participació en el projecte de Brisa la qual va gene-
rar tot un procés de creació a través del teatre social 
que tindria el seu tancament en la representació de 
l'obra per a les persones assistents a la jornada.

Aquesta actuació del grup Despert-Art va servir a 
les persones assistents per a conéixer i experimen-
tar una eina amb grans potencialitats per a la trans-
formació social efectiva que s'utilitza amb l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global: el teatre social.

El grup Despert-Art utilitza el teatre com a recurs 
per a expressar-se i expressar les vivències que els 
travessen, reivindicant drets d'una forma clara i 
emotiva promovent aprenentatge a través de les 
emocions des de l'empatia i l'experiència emocio-
nalment positiva. A través de l'eina del teatre social, 
el grup Despert-Art fa una anàlisi de la realitat; de la 
seua pròpia i d'altres vivències com pot ser la de les 
persones refugiades. Tot això d'una forma activa, 
lúdica i lliure.

A la jornada ens contaren que l'obra de DRETS que 
van representar es va gestar per mitjà de les pregun-
tes que les mateixes persones del grup es van fer; 
Com em veig? Com em veieu? Com veig el món?

L'actuació ens portava les esceni�cacions següents: 
Creus que les meves mans valen el mateix que les teves?, 
Una altra manera de viure i Tunel de rentada.

Aquesta esceni�cació va ser un moment molt 
emotiu i va conscienciar enormement a les perso-
nes assistents promovent re�exió. D'aquesta vam 

poder extreure conclusions com ara no mirar a les 
persones per les seues "etiquetes", tractar de 
conéixer-les pel que realment són i tenir per segur 
que el fet de ser persones refugiades, amb diversitat 
funcional o amb qualsevol altra característica és 
només una part de la seua història i no l'atribut 
de�nitori per excel·lència. 

Al �nal d'aquesta esceni�cació les persones 
assistents van brindar un emotiu aplaudiment a les 
actrius i actors. L'aplaudiment va acabar aixecant al 
públic en senyal de reconeixement i agraïment al 
grup Despert-Art per l'esceni�cació de "DRETS".

El treball del grup ens va permetre visibilitzar la 
importància dels espais educatius no formals com a 
promotors de ciutadania global.

5. Experiències amb el recurs educa-
tiu “Jo em dic Brisa, i tu?” amb Elena 
Mañas
Durant aquesta sessió es va presentar el recurs 
educatiu "Jo em dic Brisa, i tu?" i el projecte en 

l'àmbit no formal. Moltes de les persones presents 
ja coneixien a Brisa perquè havien treballat en el 
projecte. Això ens va permetre poder intercanviar 
experiències sobre aquest i avaluar el seu abast.

Abans d’intercanviar experiències i re�exionar 
entorn de l'abast del recurs i les seues possibilitats 
de millora, vam fer un recorregut històric per la línia 
d'acció entorn de "Jo em dic Brisa, i tu?" des del seu 
naixement l'any 2016 �ns a l'actualitat. Ja que es 
tracta d'un projecte que va néixer i va començar a 
implementar-se en el Comité català d'ACNUR i que 
des de la Delegació Valenciana s'ha anat adaptant a 
la realitat del territori valencià. Així com s'ha anat 
veient la necessitat de treballar amb alumnat més 
major i involucrar a tota la comunitat educativa a 
través del treball als espais d'educació no formal 
que pretenen ser un punt de trobada amb pares, 
mares, avis, àvies i altres agents que formen part del 
procés socialitzador de les persones usuàries de 
l'educació formal i, per tant, són agents indispensa-

bles per al canvi social, amb els quals és imprescin-
dible treballar per a promoure un canvi d'actituds 
efectiu en favor dels Drets Humans.

Una vegada érem coneixedors de l'evolució del 
recurs, passem a realitzar un intercanvi d'experièn-
cia en el qual parlem d'exemples sorgits de la imple-
mentació del projecte en diferents àmbits.

Per a promoure la participació de totes les perso-
nes assistents, durant aquesta part de la trobada es 
van repartir post-its a totes les persones i se'ls va 
demanar que anotassen les seues opinions i 
re�exions en relació amb el que coneixien del 
projecte Brisa. Després d'haver re�exionat, cada 
persona amb el seu post-it completat va anar 
compartint la seua valoració i col·locant el post-it en 
el paper continu que havíem col·locat en una de les 
parets de la sala sota el títol "Volem escoltar-te".

Això ens va permetre promoure la participació de 
totes les persones així com aprendre i recollir 
valoracions de totes les participants, qüestió que 
sol presentar complicacions donada la tendència a 
no participar que es produeix en moltes ocasions en 
aquesta mena de trobades.

6. Educació transformadora per a la 
Ciutadania Global. Escoles sense 
racisme, Escoles per a la Pau i el 
Desenvolupament amb Andrea Pérez
De la mà de Andrea Pérez, tècnica de projectes 
d'Assemblea de Cooperació per la Pau, continuarem 
intercanviant experiències sobre Educació per a la 

Ciutadania Global. La ponent va compartir el treball 
que està duent a terme la ONGD Assemblea de 
Cooperació per la Pau-País Valencià amb el progra-
ma "Escoles per a la Pau i el Desenvolupament". 
Aquest programa pretén garantir la presència de 
l'educació en valors en els projectes curriculars dels 
centres rurals, ja siga donant a conéixer i incorpo-
rant l'Educació per a Ciutadania Global en el centre 
o bé reforçant el treball que des del centre ja es 
realitza.

Amb aquest treball, es pretén promoure la 
construcció d'una Ciutadania Global crítica, corres-
ponsable i compromesa amb els Drets Humans, la 
Pau, la Solidaritat i la Igualtat.

Durant aquesta sessió, es va posar l'accent en la 
necessitat de dotar d'eines i instruments su�cients a 
la comunitat educativa, de manera que puguen 
treballar de manera adequada la convivència a les 
aules i la resolució pací�ca de con�ictes en l'entorn 
escolar, amb especial èmfasi en una intervenció 
amb perspectiva de gènere.

L'experiència compartida del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament" va posar de 
manifest la importància d'utilitzar en Educació per a 
la Ciutadania Global una metodologia participativa 
que anime a les persones assistents a re�exionar i 
generar les seues pròpies re�exions entorn de la 
seua posició en el món que els envolta i la seua 
actitud enfront de la injustícia social. Sempre 
tractant de parar esment a les emocions dels nens i 
nenes.

En de�nitiva, aquesta experiència ens portava 
activitats educo-artístiques per a treballar la igual-
tat de gènere, el dret a l'educació universal i la 
promoció de les societats pací�ques, de manera 
lúdica i amena, fomentant el debat i l'actitud crítica 
de les persones participants davant realitats socials 
que es donen tant en països en situació d'empobri-
ment com en el seu entorn més pròxim.

Una qüestió important que va ser determinant a 
l'hora de triar l'experiència d'Assemblea de Coope-
ració per la Pau va ser l'àmbit d'actuació en el qual 
es duu a terme la intervenció del projecte "Escoles 
per a la Pau i el Desenvolupament", ja que es tracta 
d'un projecte dirigit a Col·legis Rurals Agrupats 
(CRA) del territori valencià. Donada la importància 
que des del Comité es dóna a poder arribar a tots els 
espais educatius per a promoure una transformació 
social sense �ssures, l'atenció a unes escoles a les 
quals no solen arribar els projectes d'Educació per al 
Desenvolupament ens sembla un factor important 
a destacar.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA 
JORNADA
Són diverses les conclusions que vam poder extreu-
re de la jornada realitzada. Per a començar, podem 
a�rmar que el contingut de la mateixa va ser de 
gran interés per a les persones assistents els qui de 
manera majoritària es van quedar al llarg de tota la 
jornada, dedicant un dia sencer a l'anàlisi d'aquests 
temes i l'intercanvi d'experiències d'Educació per a 
la Ciutadania Global. A més, les pauses es van veure 
reduïdes davant la participació activa de les perso-
nes assistents que ens obligava a allargar els temps 
de cada ponència de la jornada.

Les persones assistents es van mostrar agraïdes 
davant l'estructura i continguts de la jornada amb 
una gran varietat de qüestions tractades i sempre 
amb l'Educació per a la Ciutadania Global i la situa-
ció de les persones refugiades com a temes vehicu-
lares. A més, la combinació metodològica va 
permetre a les persones assistents mantenir l'aten-
ció en tot moment i romandre actives de cara a la 
participació.

A més, es va poder vivenciar en primera persona 
que els processos educatius d'EpCG funcionen i 
donen resultats commovedors com van ser els 
experimentats amb la representació de l'obra 
"DRETS" del grup Despert-Art.

Una qüestió a valorar en aquest sentit, és la 
importància que va cobrar el fet de poder uni�car la 
trobada destinada a l'educació formal i la trobada 
destinada a la no formal en una única trobada. Això 

va permetre disposar de més recursos per a la realit-
zació d'una jornada que, encara que més llarga, 
multiplicà considerablement el valor dels seus 
continguts.

5. Conclusions, 
valoracions i 
resultats
Les jornades van visibilitzar la necessitat d'una 
educació capaç d'enfrontar els reptes del segle XXI i 
avançar cap a una societat basada en principis de 
justícia social.

Es donà especial importància al paper de l'educa-
ció i el seu potencial transformador i es va posar de 
manifest la importància de promoure espais educa-
tius en els quals la motivació per la transformació 
social siga prioritat. Vam poder concloure que l'edu-
cació pot ser transformadora sempre que els 
diferents agents de la comunitat educativa vulguen 
treballar per transformar. D'això, extraiem la impe-
rant necessitat de continuar formant a tota la comu-
nitat educativa, d'incorporar metodologies actives i 
vivencials i de treballar per transversalitzar l'Educa-
ció per a la Ciutadania Global en el currículum 
formal i els espais educatius no formals.

L'Educació no formal i els espais d'aprenentatge 
que es generen més enllà de l'àmbit educatiu reglat 
tenen un potencial indiscutible, l'oci educatiu s'ha 
mostrat com una eina emancipadora de gran 

importància, ja que permet habilitar espais lúdics 
en els quals a través de l'oci i temps lliure es 
promouen el creixement personal, el desenvolupa-
ment de la identitat i l'adquisició de valors i hàbits 
per a la vida com ara la solidaritat o l'empatia. Tot 
això en un ambient molt més informal i "despreocu-
pat" que el que es genera en l'educació formal, la 
qual cosa incrementa la receptivitat a l'aprenentat-
ge. La importància d'aquests espais fa primordial 
que prenguem a l'educació no formal com una 
aliada de l'Educació per a la Ciutadania Global. Així 
com un espai en el qual treballar temàtiques 
fonamentals per a la promoció de valors de justícia 
social. En aquest sentit, les experiències exposades i 
els intercanvis de retroalimentació sorgits arran 
d'aquestes van permetre re�exionar sobre la impor-
tància de promoure models educatius alternatius a 
l'imperant i treballar per potenciar i dotar de recur-
sos els espais educatius no formals.

Les diferents re�exions i converses que es van 
generar en el marc de la jornada van enriquir el seu 
contingut i van habilitar un espai d'aprenentatge 
entorn de la cerca de nous models d'ensenya-
ment-aprenentatge compromesos amb la justícia 
social.

Finalment, un aspecte important a destacar de la 
jornada és que les experiències van ser presentades 
en positiu, es van identi�car experiències d'èxit que 
ens demostren que l'educació és un agent de canvi 
social, sempre que els qui la duguen a terme dispo-
sen de motivació i recursos per a promoure una 

educació basada en la corresponsabilitat i els valors 
de justícia social.

CONSIDERACIONS APORTADES 
PER LES PERSONES ASSISTENTS 
Com s'ha presentat anteriorment, en una de les 
sessions es va promoure la participació de totes les 
persones assistents a través del repartiment de 
post-its en els quals havien d'escriure les seues 
consideracions, re�exions i valoracions. Cada post-it 
quedaria pegat en un palatògraf que estava en una 
de les parets de la sala sota el títol "volem escol-
tar-te." En aquest apartat pararem esment a les 
aportacions rebudes.

Generalment, les valoracions van ser molt positi-
ves, en concret respecte a la labor de l'Educació per 
a la Ciutadania Global trobem valoracions com les 
que mostrem a continuació:

“Fomenta que els nens vegen més enllà de la seua 
realitat i que prenguen consciència que hi ha gent que 
s'ha d'anar del seu país”.

“És molt encertada per a introduir als nens la 
realitat dels refugiats”.

“Fa re�exionar que no tots són iguals en el món.”
“Considerem que és una bona iniciativa per a 

introduir temes tan importants com la migració, entre 
altres, des d'edats molt primerenques i, a més, d'una 
forma molt dinàmica.”

Es va valorar molt positivament a més, l'esforç per 
posar en el centre de les intervencions en l'àmbit no 
formal els drets humans i els valors, partint de la 

convicció que és imprescindible l'educació en 
valors en totes les edats i creient en una educació 
per a tota la vida des de la qual es puga treballar 
amb totes les edats per a promoure solidaritat, 
respecte, cultura de pau, no discriminització i 
corresponsabilitat respecte a les injustícies que 
ocorren en el món.

“Genera empatia, fomenta l'educació en valors i 
permet conèixer una altra realitat.”

“Ens sembla una idea estupenda ja que promou 
valors que manquen en la nostra societat.”

D'altra banda, es va posar en valor la necessitat de 
continuar impulsant l'Educació per al Desenvolupa-
ment (EpD) en els espais no formals:

“La valoració és positiva. Busca conscienciació, 
empatia i sensibilització i fa falta més EpD en els 
contextos informals”.

Respecte a la línia Brisa com a marc d'acció també 
trobem valoracions positives:

“Es tracta d'un recurs amb potencial de crear respon-
sabilitat, perquè apro�ta correctament el potencial 
que posseeixen les històries per a generar emoció.”

“Molt bo i útil per a millorar empatia i cooperació en 
els nens.”

En aquest sentit, es va valorar també la versatilitat 
del recurs així com el seu dinamisme i potencial 
participatiu; “El recurs està molt bé ja que permet 
adaptar-se a totes les edats.” “Ens sembla un recurs 
molt útil i dinàmic i sobretot creatiu.”

Es posà l'accent, a més, en la necessitat de donar 
continuïtat al recurs durant un llarg temps de tal 

manera que �ns i tot Brisa, puga acompanyar a les 
persones que estem formant durant diverses 
etapes de la vida. Això es podria dur a terme en 
espais d'oci educatiu com ara Júniors, Scouts o 
Esplais Valencians, entre altres.

“El recurs Brisa pot ser útil amb l'alumnat de 
primària, però al mateix temps és un recurs que s'hau-
ria de desenvolupar al llarg de la seua vida escolar per 
a generar la corresponsabilitat volguda”, “cal seguir 
amb la conscienciació en les següents etapes per a 
educar a una generació més responsable i crítica.”

D'altra banda, respecte a la implementació de 
l'Educació per a la Ciutadania Global i, en concret, 
del projecte Brisa en els diferents espais, es va recal-
car la importància d'involucrar a les persones 
formadores perquè les intervencions no es queden 
en accions aïllades i es promoga la generació de 
processos continuats d'ensenyament-aprenentatge 
entorn de l'Educació per a la Transformació Social.

• Formar a les persones formadores en la temàtica.
• Treballar en xarxa per exemple a través de la 

creació d'un butlletí mensual d'esdeveniments i 
cursos relacionats amb l'Educació per a la Ciutada-
nia Global en el territori valencià.

Cal destacar respecte a les recomanacions extre-
tes de la jornada que es troben alineades amb el 
marc de treball de l'entitat i que totes elles ja es 
vénen articulant des de fa temps amb la intenció de 
convertir-se en eines solgudes per a accionar l'Edu-
cació per a la Ciutadania Global en el territori i 
promoure un canvi d'actituds efectiu en favor dels 
Drets Humans i, en concret, per a conscienciar sobre 
les situacions que viuen les persones refugiades i 
tractar d'erradicar els diferents processos de discri-
minació que els travessen.

Cal esmentar que les participants també van 
identi�car limitacions per a la implementació del 
projecte amb èxit en l'àmbit formal, d'aquí la impor-
tància d'incorporar-lo també en els espais no 
formals.

No obstant això, també van poder recollir-se 
crítiques constructives que ens serviran de guia per 
a millorar les intervencions relatives a l'Educació per 
a la Ciutadania Global en l'àmbit no formal. En 
aquest sentit es va posar l'accent en la falta de 
perspectiva de gènere per part de la història central 
del conte “L'ametller que no va poder fugir” i la falta 
d'interculturalitat per part dels personatges i la visió 
d'un model de família únic i tradicional que re�ec-
teix la història. Aquesta qüestió s'ha pogut millorar 
en l'adaptació realitat del conte a persones joves a 
través d'una història il·lustrada (disponible en: 
https://www.instagram.com/brisa_eca/).

Aquesta última adaptació com a part del projecte 
no formal també ha permès contribuir a millorar 
una altra de les aportacions que es van fer al llarg de 
la jornada sobre el conte:

“Té límit d'edat ja que és un conte, hauria de fer-se 
un còmic o altres versions.”

És important ressaltar que també es van poder 
recollir re�exions relatives als límits imposats pel 
sistema econòmic actual a l'hora de promoure una 
ciutadania compromesa i corresponsable.

“Fa falta un canvi estructural de la institució educa-
tiva, compromís, voluntat i temps. Sense això resulta 
difícil aconseguir els resultats �xats.”

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
De tot el procés viscut durant les jornades i dels 
diferents intercanvis d'experiències s'extreuen les 
següent recomanacions de cada a millorar l'abast 
de l'Educació per a la Ciutadania Global en la seua 
aplicació a l'àmbit no formal i, en concret, al treball 
de temàtiques relacionades amb refugi i asil:

• Es proposa arribar a més persones i explorar 
nous àmbits d'intervenció.

• Adquisició de noves eines per a conscienciar a 
la societat com ara la creació de dibuixos, exposi-
cions, pel·lícules, teatre, testimoniatges, la posada 
en pràctica de certàmens de poesia o altres moda-
litats d'escriptura que tracten la temàtica o l'ús de 
les xarxes socials com a eina pedagògica i 
transformadora.

• Transversalizar la temàtica del refugi en els 
espai d'oci educatiu.


