EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS I PER LA PAU: RECURSOS EDUCATIUS EN LÍNIA
Recursos

Tipus de recurs

Entitat

Temàtiques

Centre recursos per una educació
transformadora

Recursos d’educació en l’àmbit de la
pau, els drets humans i el
desenvolupament de les entitats
membres de LaFede.cat

LaFede.cat Organitzacions per a Cultura de pau
la Justícia Global
Drets humans i ciutadania
Interculturalitat
Mediambient, territori i naturalesa
Perspectiva de gènere
Sostenibilitat econòmica i social
Xarxa de Recursos Edualter
Espai per compartir recursos per a una Edualter
Gènere
educació transformadora
Cultura de pau
Drets humans, ciutadania i
governança
Sostenibilitat econòmica i social
Medi Ambient
Interculturalitat
Banc de recursos Escola de Cultura Jocs i dinàmiques per a l'educació per Escola Cultura de Pau
Educació per la pau
de Pau
la pau
Educació en i per el conflicte i la
convivència
Educació intercultural
Educació per a compendre el món
XTEC Recursos de valors i actituds
Recull de recursos en educació en
XTEC Xarxa telemàtica educativa Coeducació i igualtat de gènere
valors
de Catalunya
Educació intercultural
Educació per la pau
Grup d'Educació en Drets Humans AI Recull de recursos d'educació en drets Aministia Internacional
Drets Humans
humans
Catalunya
Petit Compass

Manual d'Educació en Drets Humans
per a Infants del Consell d'Europa

AHEAD Associació d'Educadors
en drets humans

Drets humans

Compass

Manual d'Educació en Drets Humans
per a Joves del Consell d'Europa

Injuve Instituto de la Juventud

Drets humans
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Recursos

Tipus de recurs

Entitat

Temàtiques

Fitxes didàctiques Ciutats Defensores Diverses activitats sobre drets humans Programa Ciutats Defensores de Drets humans
de Drets Humans
per a alumnat de secundària
Drets Humans
Mètode Bodi: diversitat cultural, cossos, Guia didàctica per fomentar la
gèneres i salut des de la primera
diversitat i la no-discriminació
infància

La Xixa Teatre

Interculturalitat
Gènere
Salut

Manual Antirumors per a col·lectius Material pedagògic per a combatre
Institut Diversitas
rumors i estereotips fonamentats en la
diversitat cultural
Un equipatge per a la interculturalitat
Maleta pedagògica d'educació
Fundació Surt
intercultural i d'equitat de gènere per
a professionals de la docència

Interculturalitat

Estimar no fa mal! Viure l'amor lliure de Material didàctic per prevenir la
violència
violència masclista dirigit a

Insttut Català de les Dones

Gènere

CIRD, Centre per la Igualtat i
Recursos per a les Dones.

Gènere

adolescents i joves
La violència masclista a l'espai públic Guia conceptual i dinàmiques per a
adolescents de 12 a 18 anys

Gènere
Interculturalitat

Tot un món

Material didàctic dirigit a adolescents Fundació Jaume Bofill
i joves sobre el fenòmen migratori

Població migrada i refugiada
Interculturalitat

Maleta Refugi

Maleta pedagògica per a treballar a
l'aula la inclusió de les persones
refugiades a la nostra societat

Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat

Població migrada i refugiada

Desfem les desigualtats:
aprenentatge creatiu per a una
ciutadania global

Campanya educativa amb guies
pedagògiques dirigida a alumnat de
primària i secundària

Fundació Akwaba

Drets humans i desigualtats socials

Àrea d'Igualtat i Ciutadania

EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS I PER LA PAU: RECURSOS EDUCATIUS EN LÍNIA
Recursos
Ni uniformes ni etiquetes: per una
escola i un món intercultural i amb
equitat de gènere

Tipus de recurs

Entitat

Temàtiques

Campanya educativa amb guies
pedagògiques dirigida a alumnat de
primària i secundària

Fundació Akwaba

Gènere
Interculturalitat

Com vivim? Convivint: per una escola Campanya educativa amb guies
i un món sostenible i
pedagògiques dirigida a alumnat de
amb cultura de pau
primària i secundària

Fundació Akwaba

Sostenibilitat i cultura de pau

Discrepància benvinguda

Guia pedagògica per al diàleg controvertit aEscola
l'aula Cultura de Pau

Portal Paula

Espai de suport a la tasca educativa de Fundació UB Solidària
docents i professorat des de la mirada
de la cultura de pau
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Cultura de pau
Educació per a la ciutadania global
Cultura de pau
Educació per a la ciutadania global

