CIRCULAR NÚM. 50/17
Educar en valors: el programa de la Comissió de Drets Humans per a les escoles
Balanç d’un curs de xerrades i activitats

L’ICATER, a través de la seva Comissió de DDHH fa anys que duu a terme la pràctica “Educar en Valors”, una activitat
de formació en Drets Humans als nens i joves de les escoles i instituts de Terrassa impartint xerrades adaptades a
cada franja d’edat. Ara que acaba el curs escolar, l’ICATER vol fer balanç de la tasca que la Comissió de DDHH ha dut
a terme a les escoles i instituts, a fi i efecte de donar a conèixer aquesta bona pràctica i alhora servir de
reconeixement i felicitació per la feina feta.
En el marc de les Jornades de Juntes de Govern que van tenir lloc a Granada els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de
2017, es va presentar per la membre de Junta Dolors Teulé i Presidenta de la Comissió de DDHH aquesta activitat
com a Bona Pràctica dels Col·legis en relació als Drets Humans en el taller corresponent, quedant com a segons
classificats d’entre moltes altres pràctiques presentades pels col·legis de tot l’àmbit estatal.
Us llistem a continuació les activitats dutes a terme durant el 2017 en el marc d’aquest programa adreçat als infants i
adolescents en edat escolar, les sessions del qual podreu trobar també al calendari de la web del nostre Col·legi, per
si hi esteu interessats com a advocats, com a pares o com a educadors.
19 gener

10 febrer

Educar en Valors. Fundació Main,
sessió adreçada a 18 adolescents que
reben acompanyament socioeducatiu
i psicoterapèutic.
Educar en Valors. Liceu Egara, dues
sessions adreçades a grups de 3r
d`ESO.

13 febrer

Taller “Som joves i tenim drets” a la
Biblioteca del Districte II Can Anglada,
dintre dels actes organitzats pel “ Mes
de la Pau”

22 febrer

Taller “ Els infants també tenim drets"
a la Biblioteca del Districte II Can
Anglada, dintre dels actes organitzats
pel “Mes de la Pau“

d`ESO. Tema sobre
escolar o bullying.

l`assetjament

8 maig

Educar en Valors. Escola Nostra
Senyora de Montserrat de Rubí a
alumnes de 5è i de 6è de Primària i a
un grups de pares. ( Foto 10 )

2 juny

Exposició del contingut del programa “
Educar en Valors “ a les VII Jornadas
de Juntas de Gobierno a Granada,
seleccionat per al premi de “Buenas
Prácticas” dins de l`apartat de Drets
Humans. Obtenció del segon lloc.

15 juny

Educar
en
Valors.
Escola
d`Adolescents de l`Hospital Mútua de
Terrassa. Nivell de 1r. d`ESO.

17 març

Educar en Valors. Escola “ La Ginesta”
de Matadepera, una sessió a 25
alumnes de 2n. de Primària

16 juny

Educar en Valors. Escola Montcau i la
Mola de Matadepera, sessió adreçada
a 80 alumnes de 2n. d`ESO.

5 maig

Educar en Valors. Sessió a l`Escola dels
Maristes de Rubí a alumnes de 2n.

19-20 juny

Educar en Valors. Escola Balmes de
Rubí, dues sessions.
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