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ciutadania global

Curs 2020-21

Especialment, volem contribuir a que l’alumnat més perjudicat per la pandèmia 
continuï els seus estudis i pugui optar a estudis superiors

Adaptem el programa 
a la nova situació de 
distanciament físic, 

per tal de ser un 
recurs més del centre 

que reforci la seva 
programació.

Totes les activitats del programa poden desenvolupar-se per internet
Si les condicions ho permeten (disponibilitat d’espai i situació de la 
pandèmia) i el centre ho considera convenient, podem realitzar activitats 
a l’aula presencials amb grups de 15 alumnes

Incrementem la presència (física o virtual) en l’institut, amb activitats 
setmanals, quinzenals o mensuals a criteri del centre

Mantenim els 
objectius

Promoure treballs de recerca de batxillerat que, des del rigor 
metodològic, eduquin en drets humans i ciutadania global

Desenvolupar sistemes d’avaluació formativa i de qualificació 
de la matèria, basats en evidències d’aprenentatge i 
consensuats pel professorat del centre
Facilitar la recerca en qüestions de justícia global, en 
totes les modalitats del batxillerat

Orientar i acompanyar la tutoria, mitjançant criteris, eines i 
instruments

Amb el suport de:Un programa de:

Convocatòria unificada de programes del Consorci d’Educació de Barcelona
Sol·licituds fins al 16 de juny

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
http://portalpaula.org/ca/


Recerca per a la ciutadania global: Activitats amb l’alumnat 

Curs 2020/21

Presentem una proposta d’activitats pel proper curs. El centre escull quines activitats programa i, en funció 
de la situació i les seves necessitats, decideix el format presencial o per internet.

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestreIntroducció i 
Objectiu

Marc teòric Metodologia 

Video-trobades en grups de 5 alumnes, 
mensuals o cada dues setmanes (45-60’), 

basades en reptes de recerca (tasques 
específiques a resoldre)

Consultes per correu-e

A. Treball de recerca: Què és, com es fa

B. Recerca, sostenibilitat i drets humans: 
propostes de recerca

D. Joc sobre la dimensió ètica i social 
de la recerca

Tallers per a tot l’alumnat (45-60’)

Assessorament (voluntari per a l’alumnat)

Comentaris en Drive, compartit amb 
estudiant i tutor-a

Webinars amb persones expertes 
amb grups organitzats per ODS: 

salut, alimentació, gènere, 
biodiversitat, canvi climàtic...

C. Identificació de fonts 

E. Test de coavaluació del marc teòric

F. “Investigar canvia el món”: 
Confecció de pòsters de recerca

G. Mostra final de projectes de 
recerca (pot incorporar els resultats 
de recerca de 2n de batxillerat)

Recerca-Servei 

Propostes de recerca-servei amb entitats Proposta d’investigació-acció amb Solidaritat UB 
sobre discursos d’odi a internet i dret d’asil

http://recercapau.ub.edu/propostes.html?rs=1&a1=&a2=&a3=&a4=&a5=&a6=&a7=&a8=&a9=&o1=&o2=&o3=&o4=&o5=&o6=&o7=&o8=&o9=&o10=&o11=&o12=&o13=&o14=&o15=&o16=&o17=&k=
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Activitats amb el professorat

Tot el curs 

Formació individual

Curs virtual (30 hores): Eines per al 
seguiment i avaluació del treball de 
recerca

Formació molt pràctica adreçada a 
professorat de diferents centres, per 
acompanyar la tutoria i aplicar eines virtuals 
al seguiment i avaluació formativa del treball 
de recerca. Alhora, proporciona una formació 
inicial per al professorat de nova 
incorporació al centre.

El centre pot optar per programar una formació de centre o bé, oferir al seu professorat 
la participació en una formació individual. 

Formació de centre

Espai de trobada entre el professorat del 
centre, per generar criteris comuns de 
tutoria i avaluació del treball de recerca, 
que pugui traslladar a la programació.

Certifica 30 hores de formació i pot 
desenvolupar-se per internet, incloent 
alguna trobada presencial si les mesures 
de desconfinament ho permeten. 

Més informació: recercapau@ub.edu | http://www.portalpaula.org/

Sol·licitud: Convocatòria unificada de programes del Consorci d’Educació de Barcelona
Fitxa descriptiva del programa
Fitxa de la convocatòria

mailto:recercapau@ub.edu
http://www.portalpaula.org/
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_convocatoria_unificada_programes/2020_2021/C0801_Recerca_per_la_ciutadania_global_DESCRIPTIVA_2020_2021.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_convocatoria_unificada_programes/2020_2021/C0801_Recerca_per_la_ciutadania_global_CONVOCATORIA_2020_2021.pdf

