Curs de formació per a professorat:

Educació i transformació ecosocial
2 i 3 de novembre de 2021
8 hores - 50 places
Esdeveniment: 8678
Eivissa i Formentera
Presencial – curs 2021/2022
 Destinataris
Personal docent d’educació infantil, primària i secundària.

 Requisits
Pertànyer al cos de mestres i professorat d'educació infantil, primària i secundària de centres
educatius d'Eivissa i Formentera.

 Criteris de selecció
Es prioritzarà en la matrícula el professorat de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius
Solidaris del Fons Pitiús de Cooperació. Per a les places que quedin lliures, la selecció es farà
seguint l'ordre d'inscripció.

 Objectius
- Donar a conèixer quins són els principals reptes ecosocials.
- Oferir al professorat ferramentes per treballar a l'escola i a l'aula des d'una perspectiva
ecosocial.


Continguts
1. La crisi ecosocial: mirant cara a cara a la realitat.
- Realització d'un "mapa de pors" personals i socials a partir de la construcció col·lectiva.
- Connexió entre les diferents dimensions de la crisi ecosocial: ecològica, social, econòmica, de
valors...
- Mira l'escola la crisi ecosocial?
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2. Una cultura divorciada de la terra i dels cossos.
- Com hem arribat a desenvolupar una cultura que anomena progrés al deteriorament de les
bases materials de la nostra existència?
- On estan els arrels polítics, culturals i econòmics de la crisi ecosocial?
- Quines nocions de progrés, benestar o justícia es projecten de forma majoritària a l'escola?
3. L'enfocament de la sostenibilitat de la vida.
- Interdependents i ecodependents.
- Com reconstruir identitats terrícoles?
4. Educar per a posar la vida al centre: la competència ecosocial.
- Com educar persones capaces de fer-se càrrec de la crisi ecosocial amb criteris de justícia i
equitat?
- Les mirades ecofeministes.
- Aprendre de les cultures sostenibles.
- L'educació com a moviment social en defensa de la vida.

 Metodologia

Les sessions es plantejaran per mitjà d'una combinació d'exposicions teòriques i de treball
pràctica de construcció col·lectiva.

 Inscripció
El termini d’inscripció és del 18 al 27 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).
El procediment a seguir per fer la inscripció és el següent:
- Omplir la fitxa d'inscripció (es pot descarregar la fitxa a www.fonspitius.org) i enviar-la al
correu electrònic educacio@fonspitius.org.
- A partir del dia 28 d'octubre, rebreu un correu per comunicar-vos si estau admesos/es.
Si teniu algun dubte, podeu telefonar al 971 390 298.

 Avaluació

- Assistència mínima del 85%.
- Realització de les activitats que s'estableixin durant el procés formatiu.
- Valoració de la participació en el desenvolupament de l'activitat formativa.

 Lloc i horari

Lloc: pendent de confirmació.
Dimarts, 2 de novembre de 16.30 a 20.30h.
Dimecres, 3 de novembre de 16 a 20h.
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 Formadora

Yayo Herrero López. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural, Enginyera Tècnica Agrícola,
diplomada en Educació Social i DEA en Ciències de l'Educació. Ha estat coordinadora estatal de
Ecologistes en Acció i ha participat en nombroses iniciatives socials sobre promoció de Drets
Humans i ecologia social. Des de gener de 2012 fins agost de 2018 ha estat directora general de
Fundación FUHEM i ara n'és vicepresidenta. Actualment, és professora de la UNED. Col·labora
habitualment amb diversos mitjans de comunicació. Des de 2018, és sòcia treballadora de la
Cooperativa Garúa, on és consultora, investigadora i educadora en temes relacionats amb la
crisi ecosocial.

Observacions

Aquest curs es troba en procés d'homologació pel Servei de Formació Homologada i Capacitació
de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les
Illes Balears. Per tant, fins que aquest òrgan emeti la seua resolució, no podem confirmar que el
curs doni dret a reconeixement de crèdits.
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