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NuSOS per a la ciutadania global davant els reptes climàtics i socials
La proposta de Fundesplai per al 2019-2021 vol contribuir a una societat més oberta i tolerant des de l’educació

A nivell 
cognoscitiu

Comprensió 
crítica dels 
problemes 
que afecten la 
humanitat així
com dels valors 
universals 
reconeguts a 
la Declaració 
Universal dels 
Drets Humans.

 Reconèixer 
les interdepen-
dències i les di-
ferents dimen-
sions i angles 
dels temes.

A nivell 
socioemoci-
onal

Sentit
de pertinença
a una comunitat
global i a la 
humanitat on es 
comparteixen 
valors de solida-
ritat i de corres-
ponsabilitat.

Empatia i
respecte a les 
diferències i a la 
diversitat.

Els equips es formen en la proposta educativa

Competències per a la ciutadania global Competències interculturals

La posada en marxa 
d’una proposta educativa 
implica fer-la extensiva 
a totes les persones que 
estaran relacionades en 
el seu desplegament: 
monitores i monitors 
dels centres d’esplais i 
dels espais educatius de 

les escoles (menjadors, 
extraescolars, etc.), tre-
balladores i treballadors i 
voluntàries i voluntaris de 
l’organització...
Així, es van organitzar 
diferents trobades amb 
els equips per tal de for-
mar sobre els principals 

aspectes de NuSOS i els 
recursos educatius que 
inclou. Entre aquestes, 
destaquen la presentació 
que es va fer a les més de 
300 persones treballado-
res del temps del migdia 
de les escoles el 26 
d’octubre de 2019 amb la 

intervenció de Nadia Ghu-
lam (veieu plana 15); el 
Movidic (14 de setembre 
de 2019), que va reunir 
més de 200 monitores 
i monitors d’esplai a 
Montesquiu (Osona); la 
jornada amb els equips 
de petita infància de 

les escoles bressol on 
Fundesplai és present a 
Barcelona (9 de setembre 
de 2019), o les jornades 
amb treballadores i tre-
balladors de l’estructura 
de Fundesplai del 7 i 8 de 
novembre a Can Mateu 
(Vilanova de Sau).

A nivell 
conductual

Capacitats per a 
afrontar els reptes 
de forma col·labor-
ativa, amb mirada
“glocal”.

Conrear el diàleg 
“inter”, intergene-
racional, el diàleg 
interreligiós, el diàleg 
interètnic, el diàleg 
intercultural, el diàleg 
entre civilitzacions..., 
sabent que aquest 
diàleg ni pot consistir 
en la imposició de 
criteris ni ha de tenir 
com a resultat neces-
sari que pensem el 
mateix ni pot conclou-
re amb la sensació 
dominant de vence-
dores i vençudes.

 Opinió

La Convenció dels 
Drets dels Infants 
ha fet 30 anys el 
2019. Quatre princi-
pis bàsics la regei-
xen: interès superior 
de l’infant, no 
discriminació, dret a 
la vida, la supervi-
vència i el desen-
volupament i la 
participació. El món 
ens deixa reptes 
sense precedents: 
migracions i refugi, 
canvi climàtic, fam 
i pobresa, desigual-
tats i injustícies... 
que concerneixen a 
tota la humanitat i 
exigeixen un canvi 
urgent. Per damunt 
de tot, prendre 
consciència de la 
interdependèn-
cia dels nostres 
actes i reconèixer 
la responsabilitat 
col·lectiva respecte 
a les altres perso-
nes i el planeta. Un 
cop més l’educació 
és i serà clau. A 
Fundesplai hem 
posat en marxa 
NuSOS, un progra-
ma d’educació en el 
lleure sobre les mi-
gracions i el refugi, 
on reivindiquem el 
principi de justícia 
global i els drets 
sense condicions 
i per a tothom; la 
defensa dels valors 
democràtics i el 
reconeixement de la 
diversitat; la refle-
xió sobre l’impacte 
social i ambiental 
dels nostres estils 
de vida, i, per últim, 
el foment d’una 
consciència de 
ciutadania global. 
Avui, ens hem de 
comprometre a 
teixir nusos per la 
defensa dels Drets 
de la Infància i els 
Drets Humans.

Nusos
pels drets

 Opinió

 Mostrar empatia, posar-se en el lloc de l’altre i 
aprendre a mirar el món des de diferents pers-
pectives.

 Expressar humilitat cultural o visió crítica sobre 
les pròpies creences i costums.

 Aplicar l’escolta i el diàleg com a eina d’entesa 
i participació entre les persones. Assumir el 
conflicte per cercar noves i creatives solucions.

 Manifestar una actitud de respecte i valoració 
positiva de la diversitat lingüística de l’entorn 
pròxim i d’arreu.

 Mostrar interès per conèixer la diversitat de 
codis de la comunicació i les normes d’ús im-
plícites perquè què diem, com, quan i de quina 
manera pot tenir un efecte diferent a l’esperat.

 Establir vincles i relacions actives amb persones 
o grups amb els quals habitualment no tenim 
relació, treballant sobre interessos i aspectes co-
muns que ajudin a reduir visions estereotipades.
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