Recerca per a la Pau
Programa de suport a la recerca de batxillerat
en temes de drets humans i ciutadania global

Motivar la recerca
Cicle d’exposicions

Taller de còmic pels drets humans

S’ofereixen 3 exposicions diferents per instal·lar al
centre educatiu, que il·lustren continguts de la
programació:
 Desenvolupament sostenible.
 Consum responsable.
 Drets humans.
Les exposicions poden instal·lar-se al centre educatiu i
cerquen despertar l’interés de l’alumnat per aquest
àmbit de recerca.

Tot aprenent el llenguatge del còmic, ens aproparen a
la realitat quotidiana dels habitants del Sud i la
influència dels països del Nord sobre les seves vides.
El taller està pensat per complementar la programació
d’assignatures com Filosofia i Ciutadania, Ciències pel
Món Contemporani, Història, Dibuix… Té una durada
de 4 hores, que es distribueixen de forma variable en
funció de l’horari de l’assignatura.

Definir la recerca
Presentació de propostes de recerca per a la pau

Taller de recerca

Xerrada o taula rodona amb els següents continguts:
 La investigació per la pau com a àmbit
professional de recerca.
 Àmbits temàtics de la recerca per a la pau.
 Recerca vs. treball monogràfic. Etapes de la
recerca.
 Presentació del servei i propostes de recerca a
l’abast de l’alumnat.
Es recomana com activitat inicial en un sol acte per
tots els grups de batxillerat, amb una durada mínima
d’1 hora.

Els continguts del taller s’adapten en funció de l’etapa
de recerca en què es trobin els diferents estudiants
que conformen el grup:
 Concreció de l’objectiu de la recerca, la
hipòtesi o qüestió a investigar.
 Identificació de fonts d’informació a l’abast,
elecció de tècniques de recerca i planificació.
 Redacció de l’informe final i divulgació.
Es desenvolupa amb grups d’un màxim de 30 alumnes.
La durada i extensió del taller s’acorda amb cada
centre educatiu.

Durant la recerca
Assessorament
Permet un suport personalitzat de l’estudiant. Pot
desenvolupar-se individualment o bé en grups de 4-5
persones. En cas de realitzar-se en petit grup,
l’assessorament es desenvolupa en un espai facilitat
pel centre i requereix una hora de durada mínima de
l’activitat. L’assessorament individual pot
desenvolupar-se en el Centre UB Sants.

Consultes
L’estudiant pot requerir informacions molt
específiques que poden resoldre’s amb una consulta
per telèfon o correu-e.

Taller per professorat d’E.S.O. i Batxillerat
La recerca en drets humans i ciutadania global a Secundària
A fi de facilitar la coordinació del servei amb el professorat responsable de la tutoria, us oferim aquest taller
pensat com un espai de trobada i intercanvi de recursos. La formació, de 5 hores de durada, es desenvolupa en
el centre educatiu i compta amb la certificació de l'ICE de la Universitat de Barcelona.

Més informació i sol·licitud d’activitats:
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