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Ara Toca…
al teu centre educatiu!
Ara Toca… és el programa educatiu que Ajuda en Acció
està desenvolupant a la teva escola. Les comunitats
educatives obren una finestra a un altre món que permet
a l’alumnat conèixer diferents cultures, costums i realitats
en què viuen moltes persones..

Durant el curs 2016-2017, l’alumnat aprendrà a reflexionar sobre temàtiques com les desigualtats, els drets
de la infància i, especialment, el dret a l’educació o la
resolució de conflictes per promoure la convivència a
les aules.

Ara Toca…

És FLEXIBLE

Cada centre o aula pot escollir què, com i quan ho treballa.

Disposa de MATERIAL ADAPTAT PER EDATS

Des de primera etapa d’Educació Infantil fins a Secundària.

Ofereix MATERIAL EN DIFERENTS IDIOMES
En tots els idiomes de l’Estat i en anglès.

Propostes per promoure ACCIONS DE SUPORT
Adreçades als nostres projectes educatius.

El material inclou fitxes per treballar EN FAMÍLIA
Per reforçar el que s’ha reflexionat a classe.
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ARA
TOCA...

Posa-ho en marxa a l’aula.
T’expliquem com fer-ho!
Trobaràs tota la informació sobre el programa educatiu Ara Toca…
al nostre blog: programaeducativo.ayudaenaccion.org
BAIXA EL MATERIAL que més t’interessi.
Per a aquest curs, l’equip educatiu ha publicat una proposta d’activitats al nostre blog, en el qual també
trobareu altres temàtiques i recursos lúdics que us poden interessar.

COMPARTEIX LA TEVA EXPERIÈNCIA.
Anima’t a explicar-nos com esteu treballant i comparteix-ho amb els altres centres enviant la
informació a educacion@ayudaenaccion.org.

El blog és l’espai on compartim totes les NOTÍCIES
relacionades amb l’àmbit educatiu i la solidaritat.
Pot ser una bona font perquè el teu alumnat conegui diferents realitats i descobreixi el valor de
col·laborar per construir un món més just.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT A AJUDA EN ACCIÓ
Ajuda en Acció té, entre les seves línies estratègiques
d’intervenció, l’educació per al desenvolupament, concebent aquesta com un procés creatiu, dinàmic i participatiu per a la formació integral de les persones, centrat
en l’ésser humà i encaminat a promoure un esperit crític
davant de l’anàlisi de les causes de les desigualtats i la
pobresa. Els principis que sustenten la nostra concepció de l’educació per al desenvolupament són: procés
d’aprenentatge actiu, generació de ciutadania crítica i visió de transformació i compromís social.

Segueix totes les novetats d’Ara Toca… a:

Entenem que l’educació per al desenvolupament és un
procés d’aprenentatge actiu, encaminat a: promoure el
coneixement de la realitat mundial; facilitar la mobilització i la participació activa des de l’àmbit local en busca
de la transformació social, contribuint a la construcció
d’una ciutadania crítica global, que adquireixi el compromís d’actuar de manera coresponsable per aconseguir el
compliment dels drets humans i la justícia social.

EducacionAeA
@EducacionAeA

ayudaenaccion.org/ahoratoca
Contacta amb l’equip educatiu a:

educacion@ayudaenaccion.org
o trucant al telèfon 900 85 85 88.

