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24, 25, 26 d'octubre de 2022 

Curs per a docents  
d’Eivissa i Formentera             

10 hores - 50 places              

    Presencial – curs 2022/2023 

 

 

 

 

Curs de formació per a mestres i professorat: 

Educació per a una cultura de pau: 

conflicte, noviolència i canvi social 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Destinat a: 
       Personal docent d’educació infantil, primària i secundària.  

 

• Requisit 
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 Educativa per a la 
Transformació Social del Fons Pitiús de Cooperació. Per a les places que quedin lliures, la 
selecció es farà seguint l'ordre d'inscripció. 
 

• Objectiu 
Dotar al professorat de les Pitiüses del marc i les eines necessàries per fer un abordatge educatiu 
en clau de pau. 

 

• Continguts 
• Conceptes clau: pau, pau positiva i negativa, conflicte i conflictes, violència i noviolència, 

cultura de pau, pacifisme i antimilitarisme, drets humans, justícia global, etc. 
• Resolució pacífica i noviolenta de conflictes, diàleg, tolerància, etc. 
• Sistema i ordre internacional 
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• Conflictes armats: tipologies, evolució, conseqüències i impactes 
• Seguretat i inseguretat: militarisme, armamentisme, comerç d’armes, despesa militar, etc. 
• De la defensa militar a la seguretat humana 
• Educació per la pau 
• Transformant la realitat: educació per la pau, moviment per la pau, mobilització ciutadana 
• Els canvis són possibles: bones pràctiques, experiències, opcions, etc. 
 

• Metodologia 
Les sessions combinaran l’exposició teòrica del professor amb processos de reflexió i 

construcció compartides. 

 

• Inscripció 
El termini d’inscripció és del 3 al 16 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos).  Per realitzar la 
inscripció, és necessari omplir el següent formulari de Google: formulari inscripció. 
A partir del 18 d’octubre rebreu un correu per comunicar-vos si teniu plaça. 
 

• 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 (provisional)       

Seu del Fons Pitiús de Cooperació (c. Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos). 

 

• Horari 
• Dilluns 24 d'octubre i dimarts 25 d'octubre: de 17 a 20.30h 
• Dimecres 26 d'octubre: de 17 a 20h (de 20h a 20:30h hi haurà un assessorament 

específic només per als centres de la Xarxa Educativa per a la Transformació Social) 
  

• Formador 
Jordi Armadans i Gil  : Politòleg, periodista i activista per la pau i els drets humans. Llicenciat en 

Ciències Polítiques i Sociologia i en Ciències de la Comunicació a la UAB i màster en Teoria Social 

i Política a la UPF. Objector de consciència des de ben jove, ha impulsat accions  d’educació per 

la pau i campanyes per la pau. Ha estat director de FundiPau, així com membre i portaveu de 

diverses xarxes i campanyes d’àmbit català, estatal i internacional. Ha participat, com a membre 

representant de la societat civil, en diversos processos diplomàtics pel desarmament i el control 

d’armes a les Nacions Unides.  

 
Observacions 

Aquest curs està homologat pel Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció 
General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gtQ3eg7G6vlowgWLX4aGGmUpSyeLWfLjHeTOUkutL0U/edit

