
Descobrim vides 

de la comunitat
promovem els drets humans
de la nostra ciutat, 
compromeses i solidàries

Projecte d’aprenentatge i servei d’educació en drets
humans i justícia global a la ciutat de Barcelona.  
(Nou Barris).

Qui coordina el projecte?

Amb qui es construeix?

Grup Eirene som una entitat de persones compromeses amb el treball de pau, drets 
humans i justícia global. Ens engresca molt fer projectes amb joves i professorat que 
tinguin com a denominador comú continguts, actituds i procediments que posin lla-
vors per desenvolupar l’esperit crític i solidari i impulsin condicions per transformar 
positivament la nostra societat. En els nostres projectes és vital la construcció de 
l’aprenentatge conjunt amb metodologies dinàmiques i participatives.

Institut Nou Barris, centre educatiu on s’implementa el projecte, amb el 
finançament de L’Ajuntament de Barcelona dins del programa de Barcelona 
Ciutat Global  i les entitats i institucions que sorgeixin del procés del projecte.

 “Vaig veure i vaig viure moltes injustícies. La indignació i l’esperança de canviar 
aquella situació va ser el que em va inspirar. Els drets humans són el passaport dels 
qui viuen en la pobresa per a ser reconeguts com a éssers humans i ciutadans” 
Valdênia Paulino  

Necessitem de totes les sinèrgies i acompanyaments per generar un veritable pro-
jecte transformador (estudiants, professorat, famílies, entitats i institucions)! Podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres: 
mail: eirenecoop@gmail.com Tel: 654860015 Nom: Lídia Tovar 

Projecte implementat per primer cop al municipi d’Esplugues a l’Escola Utmar, amb
el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i el suport logístic i organitzatiu de
l’Ajuntament d’Esplugues.
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Participem:



De què es tracta? Per a qui? Quan?

Com serà el recorregut del projecte?

Ens formarem

Buscarem defensores

Celebrarem un fòrum

Ens implicarem

És un projecte d’educació en drets humans que pretén endinsar els joves, 
d’una forma pràctica, en el coneixement i la importància de l’exercici 
d’aquests drets, així com en les accions que es generen per defensar-los 
en l’ambit internacional i local. La intenció de tot aquest procés és la 
d’afavorir entre joves el coneixement social del seu entorn i del món per 
fomentar l’esperit crític i solidari que els impulsi a treballar i incorporar 
en la seva vida la consecució d’una vida digna per a tothom.

Estudiants, professorat i comunitat educativa 4t 
d’ESO de l’institut Nou Barris.

L’acció directa amb joves i professorat es 
desenvoluparà el curs escolar 2021/ 2022.

Coneixerem els drets humans, el seu sentit, la seva història.

Aprendrem a Identificar-nos com a persones subjectes de dret

“Desteoritzarem” els drets humans  per apropar-los a la 
quotidianitat.

Ens aproparem a persones defensores de drets humans de tot el 
món i coneixerem els valors i les característiques que 
una persona ha de tenir per defensar-los. 

Escollirem temes de justícia global i de drets humans.

Buscarem persones defensores  i/o entitats de la seva comunitat 
que defensin els drets vulnerats de les causes escollides de la seva 
comunitat.

Explorarem amb la persona defensora escollida i crearem difer-
ents formes d’apropar-nos i d’explicar la seva tasca a través de 
la creació de diferents comissions de treball: entrevistes, vídeos, 
exposicions, campanyes, teatre, etc.

Organitzarem un fòrum amb la comunitat educativa en un 
espai públic (estudiants,  professorat, famílies, entitats i 
institucions) i presentarem les persones defensores de drets 
humans que han escollit i les seves causes.

Mostrarem els treballs, aprenentatges, productes finals que 
hem treballat durant tot el projecte.

Finalment, tindrem la possibilitat 
d’implicar-nos i treballar per la defen-
sa dels drets humans i la justícia global 
en algunes de les entitats, plataformes 
o organitzacions a les quals ens hem 
apropat o en altres iniciatives que 
creiem necessàries per a la millora de 
la nostra comunitat 
i / o del nostre món.
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