núm
. 15
l etí
Butl

febrer de 2010

Neix Think1.tv, la primera televisió educativa online
La plataforma de TV ofereix una nova manera d’interpretar la
realitat educativa on compartir experiències i coneixements
Intercanvi d’experiències i reflexions entre moviments socials,
en el Fòrum Social Català 2010, celebrat a Barcelona
El Fòrum Social Català segueix el model dels fòrums mundials
Catalunya serà seu mundial del Moviment per la Infància a
partir de l’acord arribat entre l’organització i la Generalitat
El conveni estableix un marc de col·laboració de les deus parts
Campanya de sensibilització sobre la necessitat d’atenció
als fills i les filles de les víctimes de la violència de gènere
Una iniciaiva de Save The Children i la Fundació IReS
Dibuixa pels contes del món!, una nova iniciativa de COMSOC
L’Associació torna a demanar la participació dels infants per illustrar un llibre amb contes del concurs Podcast-Contes del Món
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
llança un manifest davant el perill d’exclusió dels joves
El SOC deixarà de subvencionar alguns programes de joventut
Jornades Educació, Televisió i Cinema 2010 d’AulaMèdia, un
punt de trobada i reflexió sobre Educació en Comunicació
Les jornades s’han convertit en trobada anual per al professorat
El Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents
Socials de Catalunya entrarà a formar part de la TIAC
L’entitat augmenta en nombre de col·legis adherits
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NEIX THINK1.TV, UNA NOVA MANERA D’INTERPRETAR LA REALITAT EDUCATIVA
Think1.tv és una nova aposta de televisió online que ofereix una manera diferent d’interpretar la realitat educativa.
La iniciativa, desenvolupada per professionals de la docència i de la comunicació de la
Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Familia de Natzaret amb seu al Col•legi
Montserrat de Barcelona, posa a l’abast de docents, pares i alumnes una plataforma que
permet l’intercanvi d’experiències pedagògiques i coneixements, per poder analitzar la
situació actual de l’eduacció, cada dia més complexe.
La innovadora televisió ofereix materials audiovisuals i periodístics sobre experiències
i mètodes educatius i altres documents relacionats amb l’eduació i la cultura a través de la
seva pàgina web principal. També disposa de tres webs secundàries dirigides a professionals, estudiants i famílies. Think1.tv és la primera televisió per internet que hi ha al país,
dedicada a la difusió de notícies relacionades amb el món de l’educació i que pretén crear
una comunitat d’aprenantatge on tots els àmbits estiguin conectats. Think1.tv ofereix en una
mateixa plataforma formació on-line per professionals i un espai d’expressió per als joves
que poden publicar els seus propis vídeos.

ALTERNATIVES DAVANT LA CRISI AL II FÒRUM SOCIAL CATALÀ
Els dies 30 i 31 de gener es va celebrar el Fòrum Social Català 2010 a l’edifici històric de
la Universitat de Barcelona, on van assistir més de 3000 persones. Es van fer més de 100 seminaris i tallers, exposicions i altres activitats culturals, tots amb un tema reivindicatiu comú: rebutjar
el model econòmic, polític i social actuals.
Durant els dies que va durar el fòrum, el màxim objectiu entre els participants va ser trobar
alternatives a l’actual situació de crisi del sistema. Abans de concloure el Fòrum Social Català
2010, que se celebrava per segona vegada a Barcelona, seguint el model dels fòrums socials
mundials, es va fer l’Assemblea de Moviments Socials, en la qual moviments i col•lectius van
exposar les seves reivindicacions i les accions que es duran a terme durant el 2010. En la web
dedicada al fòrum es poden conultar la declaració i les accions acordades.

CATALUNYA, NOVA SEU MUNDIAL DEL MOVIMENT PER LA INFÀNCIA (GMC)
Catalunya és la nova seu del Moviment Mundial en Favor de la Infància (GMC en les seves sigles angleses), després que el
passat mes de desembre la Generalitat i el Moviment signessin un conveni que estableix la seu mundial permanent de l’organització a Catalunya. El conveni estableix un marc de col•laboració entre les dues parts en matèria de protecció de la infància,
de promoció dels seus drets i a més, contribueix accions com l’organització de conferències i esdeveniments internacionals sobre
infància i desenvolupament a Catalunya; facilitar la connexió entre institucions subestatals responsables de la infància a nivell
internacional.; major presència d’entitats catalanes en processos internacionals enfocats en la millora de les condicions de vida de
la infància, etc.
El Moviment Mundial en Favor de la Infància és el moviment mundial
d’organitzacions i persones, inclosos nens i nenes, que uneix esforços per
construir un món digne per a la infància. Impulsat pel Premi Nobel de
la Pau i expresident de Sud-àfrica, Nelson Mandela, promou els canvis
necessaris arreu del món per protegir els drets dels infants. El seu comitè
coordinador està format per 6 grans organitzacions i xarxes que treballen en defensa dels drets dels infants arreu del món: Enda Tiers Monde:
Organització que actua a l’Amèrica del Sud, Àsia i sobretot a l’Àfrica,
Plan: Treballa en 48 països en vies de desenvolupament a l’Àfrica, Àsia i
Amèrica, Redlamyc: Xarxa d’ONGs d’Amèrica del Sud, i Amèrica Central
i el Carib, Save the Children, UNICEF, World Vision: És l’ONG d’apadrinament d’infants més gran del món.
El Moviment Mundial en Favor de la Infància va ser creat formalment a la Sessió Especial de l’Assemblea General de les
Nacions Unides sobre la infància l’any 2002, i ha jugat un paper destacat gràcies a les seves campanyes mundials en defensa dels
drets del infants afectats per la SIDA, contra la mortalitat infantil, en favor de l’accés a una educació de qualitat de totes les nenes
i nens, i en la lluita contra la violència contra la infància.
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ATENCIÓ ALS FILLS
I FILLES DE LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Save The Children i la Fundación Instituto de Reinserción Social-IReS, en
col•laboració amb el Ministeri d’Igualtat, han desenvolupat una campanya de sensibilització social per aconseguir l’atenció dels nens i nenes víctimes de la violència
de gènere. A Espanya s’estima que uns 800.000 infants han patit i pateixen aquest
tipus de violència en les seves llars, i només un 4% han rebut l’atenció adequada.
Fruit de la campanya impulsada per Save The Children i IReS, s’han organitzat taules de treball a Barcelona, Palma de Mallorca i Madrid, amb responsables encarregats de l’atenció als fills i les filles de
les víctimes de violència de gènere, dels àmbits social, judicial i polític. Amb l’objectiu de donar veu als nens i nenes víctimes de la
violència de gènere, i fer-los visibles, s’ha fet un vídeo amb el testimoni d’infants, mares i professionals. A més, s’ha creat la pàgina
web infanciaviolenciagenero.org, que recull les conclusions de les taules de treball, el vídeo de sensibilització, els materials de
formació desenvolupats per les dues organitzacions i les investigacions inicials que són l’origen de la campanya. D’altra banda, el
web també dóna accés als recursos de les Comunitats Autònomes que donen atenció als infants víctimes d’aquesta violència.

DIBUIXA PELS CONTES DEL MÓN!, NOU CONCURS DE L’ASSOCIACIÓ COMSOC
En l’últim trimestre del 2009 COMSOC -Comunicació Social va convocar el Concurs de
podcast - Contes del Món, una iniciativa que ha comptat amb el suport del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, entre d’altres entitats
col•laboradores. La primera convocatòria del concurs de contes enregistrats en mp3 estava
oberta als alumnes i centres educatius de Primària i Secundària de la província de Barcelona.
S’hi han presentat 67 contes, de 24 centres de 16 pobles diferents.
Ara, abans d’acabar el present curs escolar 2009-10, COMSOC ha decidit convertir el
material digital en el Llibre i disc dels Contesdelmon.org. I és per això que conviden, als centres
educatius de Primària i Secundària de L’Hospitalet de Llobregat, a participar amb les seves
obres plàstiques a Dibuixa pels Contes del Món. En el llibre i disc es podrà veure el text i
escoltar l’àudio dels 24 contes finalistes del primer concurs.
La proposta és que durant el mes de març les escoles treballin 1 dels 24 contes finalistes
que poden descarregar de la plana Contes participants i enviïn el millor dibuix del centre
educatiu que formarà part del Llibre i disc Contesdelmon.org. El període de participació
finalitza el 31 de març i com a premi, en el mes de juny, s’entregarà un exemplar del llibre i
disc als autors dels 24 dibuixos dels Contes del Món i també, és clar, als autors dels 24 contes finalistes del concurs de podcast.

MANIFEST DEL CEESC EN CONTRA DE L’EXCLUSIÓ DELS JOVES
El Col•legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha llançat un manifest davant
la situació generada per la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de no obrir aquest
any la convocatòria d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació. Aquest fet deixarà
desateses més de 3.700 persones, sobretot joves sense el graduat escolar i amb importants
dificultats d’inserció sociolaboral, fins ara incorporats en aquests programes. Actualment estan
funcionant 168 projectes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació, endagats el 2008.
El Govern de la Generalitat planteja, com a contrapartida, els Plans d’Ocupació Local (POL). A aquests plans hi tenen preferència
joves i col•lectius amb risc d’exclusió social, però, en queden exclosos els menors de 18 anys, per la qual cosa aquest col•lectiu
quedarà al marge de programes i projectes formatius i educatius que, fins ara, cobrien les seves necessitats per garantir-los-en la
inclusió social. Aquest col•lectiu, fins ara atès per les escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació, es troben en la franja d’edat
d’entre 16 i 24 anys, i tenen una sèrie de característiques personals i formatives que els dificulten la inclusió social. Aquests joves
veuran disminuïdes les seves oportunitats i quedaran desatesos, ja que no hi ha altres serveis que cobreixin les seves necessitats.
Des del CEESC i, especialment, des del seu Grup de Treball Formar i Educar volen denunciar l’augment de la vulnerabilitat i la
desatenció d’aquests joves que implicarà la decisió del SOC, que provocarà situacions irreversibles de marginació social, en no
oferir les oportunitats que aquests joves mereixen.

Butlletí núm. 15

febrer de 2010

JORNADES EDUCACIÓ, TELEVISIÓ I CINEMA (ETC) SOBRE COMUNICACIÓ EN EDUCACIÓ
Entre els dies 20 i 22 de gener es van celebrar les cinquenes jornades ETC d’Educació en Comunicació que organitza AulaMèdia. Aquestes
Jornades s’han convertit en una trobada anual per a tot el professorat
interessat en l’Educació en Comunicació, per reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat i la seva implementació
a l’aula. També es va aprofitat l’ocasió per presentar el material audiovisual sobre Educació en Comunicació que s’ha elaborat des d’AulaMèdia.
Les jornades ETC 2010 es van dividir en diverses sessions en les quals
es va animar als participants a seguir les iniciatives d’educar comunicant,
com per exemple utilitzant el cinema a les seves aules i aprofitar-ne els
nombrosos recursos pedagògics que ofereix. A més, Francesc-Josep Deó,
coordinador d’AulaMèdia, va presentar l’últim treball audiovisual que
han editat, amb la col•laboració d’Objectiu Comunicació, el tercer DVD
de la col•lecció Darrere la pantalla, dedicat als dramàtics.
Cal que els alumnes produeixin perquè això desmitifica el mitjà i cal l’anàlisi crítica per analitzar els models ideològics,
l’estructura econòmica dels mitjans i per generar opinió. Aquesta és la filosofia dels organitzadors de la trobada i la tasca que
AulaMèdia està duent a terme des de fa 9 anys. Des d’AulaMèdia es reclama una millora en Educació en Comunicació (EC), la
qual encara no és present a totes les escoles i instituts de Catalunya. A més, l’EC no està normalitzada ni reconeguda i la desaparició del Servei de Mitjans Audiovisuals (SMAV) i del programa d’Innovació d’Educació en Comunicació Audiovisual (PECA) del
Departament d’Educació ha deixat orfe al professorat que estava treballant en l’àmbit de l’EC. Els organitzadors de les jornades
ETC reclamen el reconeixement institucional del treball que realitzen només unes desenes de professors en les aules, pel que fa a
comunicació en educacióm, i que s’han retrobat un any més en les Jornades ETC 2010.

EL COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I ASSISTENTS SOCIALS
CATALUNYA ENTRA A LA TAULA PER LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A CATALUNYA

DE

El Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya ha presentat la sol·licitud per poder fer
efectiva la seva entrada a la TIAC en la propera assembela que està previst que se celebri en els pròxims mesos.
Amb la seva incorporació a la Taula pe la Infància i l’Adolescència a Catalunya, que s’afageix a la petició d’entrada del Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya (COPC) del passat mes, seràn quatre els col·legis de professionals que
formaràn part de la TIAC. Fins ara hi havia el Col·legi d’Educadores i Educadors
de Catalunya, (CEESC) i el Col·legi Oficial de Pedagògs de Catalunya (COPEC).
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envieu un correu a: administracio@tiac.cat
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