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Programa Educatiu de Cooperand
Suma’t a ESA i ajuda’ns a sembrar

Síntesi
Segons la Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra, diu:
“	
  …	
  Aquesta Llei pretén posicionar el moviment del voluntariat per afrontar aquests reptes i materialitzar-los
en oportunitats per a la societat i per a cadascun dels seus àmbits d’actuació, i potenciar la participació	
  
ciutadana en el marc del voluntariat i en els assumptes d’interès general, en un reconeixement explícit del dret
dels ciutadans a implicar-se i intervenir amb responsabilitat en la vida ciutadana, com un dels pilars
fonamentals de la societat andorrana i un dels principis elementals de la democràcia.
Cal donar un nou impuls al voluntariat per descobrir noves vies i incentivar la participació	
  de les persones a
partir de les noves formes de relació	
  i el foment de noves figures. I cal sensibilitzar i crear un clima favorable en
l’opinió	
  pública i els agents públics, econòmics i socials sobre la importància del voluntariat i la necessitat de
potenciar-ne la millora i el creixement. Per tal d’aconseguir aquests objectius, la present Llei crea el Comitè	
  
Andorrà	
  del Voluntariat, com a òrgan de promoció, d’assessorament i de consulta en matèria de voluntariat
per a l’Administració	
  Pública i per a tota la ciutadania …”
--------ESA	
   és un programa educatiu que presenta una gran quantitat de recursos educatius per a treballar temes

relacionats amb l'educació	
  per a la solidaritat, valor essencial que cal potenciar entre els més joves, implicantlos cada cop més en la responsabilitat ciutadana i en el servei social.
Objectius

• Fomentar l'Educació	
  Global, que pretén generar en la població	
  en la qual incidim un canvi d'actituds i valors
emmarcats en un projecte social, polític, econòmic i cultural que contempla una major justícia social, equitat
entre dones i homes, el respecte a l'entorn i els drets fonamentals de totes les persones i pobles.

• Formació	
  en tots els àmbits socials, amb especial recalcament en la formació	
  d'educadors i joves, per
desenvolupar la solidaritat i cooperació	
  entre els pobles.

• Afavorir un canvi progressiu en la població	
  jove andorrana, potenciant un compromís transformador des
del personal i local cap al col·lectiu i global.

• Contribuir al desenvolupament d'una societat més justa i equitativa entre dones i homes en la qual gaudeixin
de les mateixes oportunitats i drets, mitjançant: educació, informació, formació, cooperació, recerca,
sensibilització	
  i denúncia.

• Seleccionar, analitzar i transmetre informació	
  Local i Global sobre les causes i conseqüències del model
econòmic dominant, així	
  com dels projectes i programes de cooperació	
  amb els pobles del Sud.

• Sensibilització	
  i conscienciació	
  de l'opinió	
  pública sobre els greus problemes econòmics i socials actuals.
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• Denunciar i rebutjar les polítiques econòmiques-socials que generen una societat individualista i
competitiva, així	
  com la imposició	
  del model d'una minoria sobre la majoria que crea majors diferències
encara entre enriquits i empobrits.

• Facilitar eines d’intervenció, habilitats bàsiques i maneig de situacions en l’àmbit de la solidaritat i motivar al
jovent a col·laborar amb les diferents entitats socials del país així	
  com a facilitar un segon voluntariat
internacional.

• Coordinació	
   amb organitzacions d'índole social del país que tinguin objectius afins al programa educatiu
ESA on els seus adscrits tinguin accés a la col·laboració	
  como a voluntaris.

A qui va dirigit
Jovent andorrà.
Durada i calendari
En una primera fase pilot per al curs escolar 2014-2015, la formació	
  del programa educatiu ESA tindrà	
  una
durada de 6 hores que es podran repartir entre els mesos de maig-juny.
Cada tema del programa serà	
   presentat amb tot el suport pedagògic i els recursos didàctics elaborats per
l’entitat Cooperand amb la col·laboració	
  del seu voluntariat.
Contingut del programa
1.

Drets Humans

2.

Violència i Conflictes.

3.

Immigració

4.

Gènere

5.

Infància

6.

Desenvolupament

7.

Cultura de Pau

8.

Globalització	
  

9.

Comerç	
  just i consum responsable

10. Cooperació	
  i Voluntariat
Els valors humans i les habilitats socials més rellevants que es treballaran, relacionats directament amb els
continguts, són el respecte, l’empatia, la solidaritat, la pau, la responsabilitat, la sensibilitat, la comunicació, la
voluntat, la gratitud, el sacrifici, la comprensió, la llibertat, la justícia i la tolerància, entre d’altres.
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Metodologia
Exposicions teòriques i casos pràctics ajudats d’	
  informació	
  i recursos didàctics (dossier, vídeos, contes, jocs,
articles i una ampla oferta i varietat de webs de consulta i propostes per a l’aula, que complementi els
continguts bàsics contemplats al programa que ofereix ESA.
Participacions d’entitats, organitzacions i persones voluntàries dins d’aquest àmbit d’intervenció.
Per al compliment de les seves finalitats ESA continuarà	
  realitzant les següents activitats:

• Desenvolupament de programes educatius globals i d'activitats de sensibilització	
  a Andorra tendents a un
canvi d'actituds i valors que potenciïn un món més just i solidari.

• Estratègies i campanyes de sensibilització	
  i formació	
  del voluntariat per a potenciar entre el jovent valors
com la solidaritat i el compromís.

• Estudi, anàlisi i elaboració	
  de projectes i programes específics que contribueixin a millorar la situació	
  de
col·lectius marginats en països del Sud
Responsable acadèmic
Cooperand amb Llatinoamèrica	
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