
ACOMPANYAMENT DISSENY D’ACTUACIONS   
D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT- EPD 
 

 
FORMAT 
Sessions d’assessorament presencial i online.  
 
PROGRAMA 
EpD als centres educatius (línia A.2.3 del Pla de Cooperació municipal). 
 
DESTINATARIS 
Professorat responsable del disseny curricular del centre, del Pla d’Acció Tutorial i/o de les 
matèries curriculars bàsiques preferentment de secundària o de cicle superior de primària.   
 
CALENDARI 
A pactar amb l’entitat assessora, el departament municipal promotor i el centre educatiu el 
número de sessions que tindrà lloc durant el curs escolar.   
 
OBJECTIUS 
• Detectar possibles iniciatives en EpD i facilitar eines per al seu desplegament.   
• Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància de l’EpD des d’una perspectiva 

crític constructiva.  
• Definir els continguts curriculars,  les metodologies, les estratègies i tècniques didàctiques, i 

els criteris d'avaluació de l'EpD més adequats a cada centre educatiu. 
• Propiciar un espai de formació, reflexió i treball col·laboratiu entre la comunitat educativa 

(professorat prpal.), el personal tècnic local i de l’entitat responsable de l’assessorament.  
 
DESCRIPCIÓ 
L’EpD concep l’educació des d’una visió holistica compromesa amb la transformació del món 
des d’una perspectiva de justícia social i de cultura de la pau, promotora de drets humans sota 
criteris de sostenibilitat mediambiental i empoderament de la ciutadania especialment de les 
persones més joves. Per aquest motiu, es vol facilitar als centres educatius unes orientacions 
pedagògiques, didàctiques i metodològiques en el currículum de les competències bàsiques 
que possibilitin la incorporació de la perspectiva d’Educació per al Desenvolupament (EpD) 
municipi. La intenció és detectar possibles iniciatives en EpD o bé dissenyar-ne de noves 
facilitant eines per al seu satisfactori desplegament.  
 
METODOLOGIA 
Sessions de treball d’acord amb les necessitats i prioritats del centre educatiu. En una primera 
reunió de presentació amb el personal docent es pacta un calendari d’intervenció en el que el 
format de les sessions presencials s’alternaren amb el format online. Al finalitzar cada trimestre 
s’avaluarà el grau d’assoliment dels objectius proposats per acabar amb una avaluació 
d’impacte.           
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Centre educatiu quan són sessions presencials o espai alternatiu. 
  
RECURSOS 
Humans:  personal del departament de Cooperació Internacional i de l’entitat externalitzada  
proveïdora del servei. En aquest cas, Edualter o entitat equivalent. 
 
Econòmics:  el recurs pel centre educatiu és gratuït atès que l’ajuntament es fa càrrec de la 
seva despesa. 
 
INFORMACIÓ 
Departament de Cooperació Internacional cooperacio@montornes.cat 
Tel. 93 572 11 70 ext. 9133 i 9119 
 



INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
 


