EDUCOMUNICACIÓ GLOCAL

Una
aproximació
teoricopràctica
a
l’educació i la comunicació com a eines per
abordar la justícia global des de la
transformació local i comunitària.

Un projecte de :

Amb la col·laboració de :

Amb el suport :

Què és?

L’educomunicació utilitza metodologies participatives que
provenen tant de l'educació com de la comunicació, amb un
objectiu de transformació social i cultural. El seminari pretén
aportar eines a l'hora d'abordar la justícia global i la transformació
de les comunitats locals. Les sessions ofereixen un acostament
teoricopràctic per promoure i millorar les pràctiques
educomunicatives a la ciutat de Barcelona. Es basa en la vivència i
l’aprendre fent però també en la construcció col·lectiva d'un marc
conceptual que resulti enriquidor per a la ciutat, els seus barris i la
seva gent.
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A qui va adreçat?
El seminari s’adreça a professionals que busquen atendre les
necessitats detectades en la població més vulnerable, mitjançant
projectes que utilitzen les sinergies entre l’educació i la
comunicació. Aquests projectes es poden desenvolupar a
diferents àmbits com ara:
la intervenció comunitària
l’educació formal / no formal
les polítiques públiques
Els/les professionals poden estar vinculats/des a: l'educació
formal, els serveis públics de l’administració local, l'educació en el
lleure, l’educació artística, l’emprenedoria social, la salut, la
comunicació social, les ONG i el tercer sector, entre d’altres.
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Objectius
●

●

●

●

Oferir un nou marc d’actuació a agents de la ciutat que
despleguen accions d’educació per al desenvolupament, educació
pels drets humans i educació per a la pau, en incorporar-hi
l’educomunicació i facilitant-los eines per al disseny de
processos creatius de comunicació participativa.
Oferir una sèrie de tàctiques i estratègies educomunicatives fent
servir la fórmula teoria + experiències + treball pràctic que
després es poden aplicar a l’àmbit de treball i/o els projectes de
cada participant.
Brindar una formació d’accés obert i modular que es pot adaptar
de forma molt flexible a les necessitats d’una gran diversitat
d’actors de la ciutat, ja sigui de forma presencial durant el
seminari o a través del MOOC.
Promoure la creació d’una xarxa d’educomunicació formada per
actors de diferents sectors, compromesos amb la transformació
de base, des del treball comunitari.
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Continguts del seminari
El seminari s’organitza al voltant de 3 mòduls.
1 | 12 hores de formació teòrica
Educomunicació (8)
Interseccionalitat (2)
Comunicació no violenta (2)
2 | 16 hores d’experiències pràctiques a partir de l’apropiació de
diferents metodologies
vídeo participatiu
teatre social
fotografía participativa
3 | 20 hores de treball pràctic, per dissenyar un projecte
educomunicatiu el més acabat possible
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Mòdul 1 | Educomunicació interseccional i comunicació no violenta
Educomunicació com a eina de
dinamització comunitària i espai de
trobada

Educomunicació per a la ciutadania
activa

Educomunicació interseccional

Comunicació no violenta i facilitació de
grups a les aules i les organitzacions

Partint de teories i pràctiques d’educació i
comunicació popular, dibuixarem un marc
teòric per explorar l’educomunicació com
un camp interdisciplinari. Es proposa un
breu recorregut històric pel pensament
crític de la comunicació per després
explicar les característiques, les funcions i
les metodologies de l’educomunicació per
a la justícia global, així com les
aportacions
de
la
comunicació
comunitària a l’educació formal i
no-formal, les polítiques públiques i l'acció
comunitària.

S’aborden els marcs teòrics claus per
comprendre
la
disciplina
de
l’educomunicació. A partir de l’avaluació
de diferents projectes realitzats per
elParlante des de l‘educació intercultural i
la comunicació audiovisual, es proposarà
un model d‘intervenció que combina
investigació, sensibilització, cocreació i
avaluació per obrir les aules i propiciar
una ciudadania més activa.

Des de fa dècades, pensadores i activistes
negres han assenyalat com els diversos
eixos d’opressió s’articulen i impacten de
diferent manera en la vida de les dones,
lesbianes i persones transexuals.
Actualment la proposta teòrica de la
interseccionalitat ha adquirit un cert
reconeixement
perquè
reflecteix
l’heterogeneïtat que existeix entre els
grups socials. En aquest sentit, la sessió
té com a objectiu presentar el concepte, i
les aportacions i limitacions que té.

Com creem espais segurs per a què les
diferències i fins i tot la polarització es
puguin relacionar i expressar des de la
responsabilitat i la confiança? La
comunicació no violenta i la facilitació de
grups ofereixen algunes eines i claus que
ens poden servir com a educadores i
acompanyants de grups i col·lectius on la
comunicació és un repte i a vegades una
amenaça per a la convivència. Presentarem
algunes mirades i eines des de la
comunicació no violenta.

A càrrec de: Dra. Carme Mayugo i Majó
Divendres 1 de febrer de 2019 | 16h · 20h

A càrrec de: Dr. Alfredo Cohen Montoya
Dissabte 2 de febrer de 2019 | 9h · 13h

A càrrec de: Dra. Florencia González
Brizuela
Divendres 8 de febrer de 2019 | 16h · 18h
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A càrrec de: David Villota
Tallerista i formador en Comunicació no
violenta
Divendres 8 de febrer de 2019 | 18h · 20h

Mòdul 2 | Pràctiques educomunicatives a Barcelona i arreu del món

1. Ciudad Migrante, l’art per a la transformació social
A càrrec de: Martín Habiague [1h]

1. Explicar el món des dels Blocs
A càrrec de: Francisco Rubio [1h]

2. Comunicació participativa des de les comunitats a l’Equador
A càrrec de: Andrea Miniguano [1h]

2. Aprendre a contar-nos, una cerca permanent - Escuela audiovisual
infantil del Caquetá (Colòmbia)
A càrrec de: Alirio González [1h]

3. La ràdio comunitària a El Salvador. Dinàmiques participatives dins d’un
context de forta tradició oral
A càrrec de: Zenaida Reyes [1h]

3. Des de La Mina
A càrrec de: David Picó [1h]

4. Projecte d’eduentreteniment "Oh My Goig"
A càrrec de: Albert Baquero [1h]

4. Projecte Club Infantil de niños comunicadores de Nicaragua
A càrrec de: Yader Chavarría [1h]

Dissabte 9 de febrer de 2019 | 9 · 13h

Divendres 15 de febrer de 2019 | 16 · 20h
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Mòdul 2 | Pràctiques educomunicatives a Barcelona i arreu del món
Experiències a l’Àfrica

Experiències a Europa

Fonaments i experiències d’educació africana, una visió des de la tradició
A càrrec de: Rafa Crespo | CEA - Centre d’Estudis Africans de Barcelona
[2h]

El llegat de la televisió comunitària en un món digital
A càrrec de: Marilyn Hyndman | Northern Visions, Belfast (Irlanda del Nord)
[2h]

Col·laboracions intersectorials i interdisciplinars: Aportacions des de la
comunicació per al canvi social
A càrrec de: Claudia Nieto | The Institute of Tropical Medicine in Antwerp
(Bèlgica) [2h]

Mitjans participatius a l'era digital
A càrrec de: Jasper Ihlenfeldt | Offener Kanal Magdeburg (Alemanya)
[2h]
Divendres 22 de febrer de 2019 | 16 · 20h

Dissabte 16 de febrer de 2019 | 9 · 13h
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Mòdul 3 | Educomunicació per a la justícia glocal aplicada al nostre entorn
Un equip de dinamització d’elParlante i Teleduca acompanyarà el grup de
participants (dividit en dos subgrups) a construir de manera col·lectiva
un procés educomunicatiu. Pot ser un vídeo participatiu, una obra de
teatre, una exposició fotogràfica, una iniciativa multimèdia o una
radionovel·la. El projecte haurà d’incorporar una perspectiva
interseccional que promogui la comunicació no violenta i que generi
reflexions entre les relacions nord-sud i la corresponsabilitat global.
A partir d'una experiència concreta i la metodologia educomunicativa
que es posi en pràctica, el sentit de l’exercici és dissenyar un projecte de
la forma més completa possible. Es tracta de donar forma a una
iniciativa per implementar en qualsevol àmbit de la justícia glocal i
adreçada a una població determinada, ja sigui en l’àmbit de l'educació
primària o secundària, l'educació no formal, un col·lectiu social a
concretar,
i/o
un
barri
o
entorn
comunitari.

Aquest tercer mòdul dura 20 hores perquè contempla el
desenvolupament de: disseny i elaboració formal del projecte,
plantejament, realització (producció) i socialització de resultats.
Per a la realització d’aquest taller els i les participants del seminari
comptaran amb equips tècnics de la Universitat Pompeu Fabra: sales
d’edició de vídeo, plató per al rodatge, estudi de ràdio, càmeres,
micròfons,
etc.
Dinamitzat per un equip combinat d’elParlante i Teleduca, amb la
participació activa de tots els i les assistents al seminari.
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Preus i dades de contacte

Preu: 90€ Públic general | 50€ Preu reduït per a estudiants,
persones jubilades i persones a l’atur.
Escriu-nos a: educomunicacioglocal@gmail.com
Inscriu-te a: http://educomunicacio-glocal.elparlante.es/

Només hi ha 25 places, inscriu-te abans que s’esgotin!
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