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 ELS PLANS

 ELS OBSTACLES

 L’EDUCACIÓ COM ALTERNATIVA



Article 25.1

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri 
la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, 
especialment quant a alimentació, a vestit, a 
habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis 
socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de 
desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o 
en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de 
subsistència a causa de circumstàncies 
independents de la seva voluntat. 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
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DECENNI DE LES NACIONS UNIDES DE 
L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE.



 Urbanització sostenible.
 Consum sostenible.
 Pau i seguretat humana.
 Desenvolupament rural.
 Diversitat cultural.
 Igualtat entre els sexes.
 Promoció de la salut.
 Medi ambient.





 Expansió i presència del mercat en totes les 
esferes de la vida.

 Desregulació dels models de producció i 
comercialització.

 Reforç dels valors conservadors d’inspiració 
religiosa.



 Consumidor passiu versus ciutadà creador.
 Procés per al resultat versus procés com resultat.
 Estàndards generalitzables versus hibridació 

cultural.
 Producció al servei del benefici versus producció 

al servei de la comunitat.
 Adaptació acrítica versus reconeixement crític.



 Deslocalització en l’àmbit global versus 
arrelament en l’àmbit local.

 Absència de norma explícita versus denúncia de 
norma implícita.

 Mobilitat de les elits versus mobilitat de tots.
 El reforç de la diferència versus la lluita contra la 

desigualtat.
 Processos d’interacció competitius versus 

processos d’interacción cooperatius.



 Un món jerarquitzat versus un món dialògic.
 L’individu com unitat bàsica versus la 

interdependència com context bàsic.
 Model de mosaic asimètric versus model de 

trencaclosques integrat.
 Dinàmiques d’inclusió-exclusió versus 

dinàmiques de creació de vincle.
 Tendència al fonamentalisme versus necessitat 

d’un nou cosmopolitisme.



 Agricultura, alimentació i consum:

 Des del coneixement

 Des del clima

 Des de l’acció local-global



 La descoberta de realitats globals.
 El reconeixement de la diversitat de models de 

producció i de consum.
 Les relacions entre problemàtiques agrícoles de 

producció.
 El rol de les institucions internacionals.



 El valor d’una alimentació sana en els àpats.
 L’intercanvi com forma alternativa de consum 

sostenible.
 L’ús de materials per al treball educatiu.
 El gust per una gastronomia diversa culturalment 

i equilibrada.



 La solidaritat amb pobles desfavorits.
 L’aprenentatge de formes de producció 

alternatives.
 La conscienciació de l’entorn comunitari.
 La campanya de denúncia de polítiques injustes.



 1- Recepció de material didàctic

 2- Formació externa sobre material didàctic

 3- Actuació de l’assessor amb el grup

 4- Actuació conjunta assessor-educador



Si un va sol,
va més ràpid.
Si un va acompanyat,
va més lluny.

PROVERBI XINÈS.
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