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Bases reguladores del concurs d'idees innovadores en el marc del 

projecte: “Integració de l'educació per al desenvolupament en l'educació 

per a adults dels municipis valencians” finançat per la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

 

 

 

 
Data límit de lliurament de treballs: 25 de Maig (inclòs)
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La Fundació MUSOL va començar a executar en 2012 a la Comunitat Valenciana i en 
diferents punts d'Espanya un programa d'abast estatal per a introduir l'Educació per al 
Desenvolupament (ED) en l'educació d'adults dels municipis. Aquest programa va 
tindre un excel·lent acolliment entre les escoles de formació de persones adultes de 
tot l'estat i, en particular, a la Comunitat Valenciana.   
Tenint en compte aquesta resposta positiva del sector però considerant que aquest 
tema encara  està absent dels programes formatius de la majoria dels centres 
d'educació d'adults i de les Universitats Populars, MUSOL ha decidit emprendre una 
segona fase del programa d'integració de la ED en les escoles municipals d'adults, 
enfocant-nos, aquesta vegada, a la Comunitat Valenciana. 
 
A més els canvis produïts en el Sistema de Cooperació Internacional després 
l'elaboració d'Agenda 2030 i d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), han 
fet necessària una revisió i actualització dels materials didàctics utilitzats i dels 
continguts difosos pel  projecte, que han sigut actualitzats en aquesta segona fase. 
 
Gràcies a la infraestructura de la qual estan dotats els serveis municipals i autonòmics  
d'educació d'adults i la seua capil·lar xarxa de centres que atenen a milers de persones 
dotades  d'un grup de professionals compromesos amb els processos educatius, la 
implicació d'aquest servei públic en l'educació per al desenvolupament és una 
excel·lent oportunitat per a fer arribar a la societat valenciana els valors de la 
solidaritat i per a promoure el coneixement i el suport als Objectius de 
Desenvolupament sostenible. 
 
En marc del Projecte, MUSOL ha dissenyat activitats específiques dirigides a la 
Comunitat Educativa dels Centres d'Educació d'Adults i de les Universitats Populars. 
 

Aquestes activitats es reparteixen en: 

1. Exposicions fotogràfiques  sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible; 

2. Cursos de formació per a professors; 

3. Cursos d'Educació al desenvolupament per a alumnes; 

 

Com a activitat final amb l'objectiu d'incentivar la implicació de docents i alumnes de les 

Escoles d'Adults valencianes es convoca aquest concurs d'idees. 

Més información sobre el projecte en: 
 http://musol.org/educacionadultosODS/  
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Objectius i Estructura del Concurs d'idees d'Educació per al 

Desenvolupament per a alumnes i docents de centres d'escoles de 
formació de persones adultes: 

 
L'educació d'adults per al desenvolupament sostenible (EPA4ODS) 

 

 
 
Objectius del concurs: 

- Fomentar la implicació personal i professional d'alumnes i 
Professors/es en la ED, en particular els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 

 
Criteris d'accés: 

- Ser estudiant o docent d'un centre d'educació d'adults de la 
Comunitat Valenciana. 

- Ha d'implicar activament a docents i/o alumnes del centre i ha de 
ser presentada per un grup de l'almenys 3 persones. 

- Almenys el 50 % de les persones del grup han de ser dones. 
- Comptar amb el suport del centre d'educació d'adults a partir del 

com es present. 
 

Premi: 
- Materials per a la realització de la iniciativa per un import màxim de 

300 Euros;  
- suport tècnic per a la implementació de la iniciativa. 

 
Característiques de la micro-iniciativa d'Educació per al Desenvolupament: 

- Haurà de contribuir a la difusió d'un, varis o tots els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 

- Ha de contribuir a fomentar l'exercici d'una ciutadania global.  
- Es donarà prioritat a les iniciatives que contemplen: 

o La difusió de les problemàtiques relacionades amb la igualtat 
entre homes i dones.  

o La difusió de les problemàtiques relacionades amb la 
sostenibilitat ambiental del desenvolupament. 
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o L'anàlisi de les problemàtiques relacionades amb la 
immigració. 

- Ha de ser concreta, preveure activitats viables amb el pressupost a 
disposició. 
 

Presentació de propostes: 
- Cada centre haurà de presentar un micro-iniciativa d'Educació per al 

desenvolupament per a dur a terme en el seu centre educatiu. Les 
iniciatives seran presentades a MUSOL en el model de formulari que 
s'envia junt a aquest document, en el qual es descriuran tots els 
detalls de l'acció, incloent el pressupost en per a realitzar la 
iniciativa, que no podrà superar els 300 Euros.  

- Cada centre presentarà una sola proposta que haurà de presentar-
se en paper o suport digital; 

- Tots dos suports s'inclouran en un sobre que s'identificarà en el seu 
exterior amb les següents dades: “Concurs d'idees d'Educació per al 
Desenvolupament de MUSOL, projecte “Integració de l'educació per 
al desenvolupament en l'educació per a adults dels municipis 
valencians” cofinançat per la Generalitat Valenciana.  
 

Lloc i plaç de presentació: 
- Les propostes podran ser presentades fins al 25 de Maig.  
- Les propostes hauran d'enviar-se a la següent adreça: 

Fundación MUSOL, 
Plaza Jesús nº 5 pta 3 

46007 Valencia 
 
 Criteris de valoració de les iniciatives: 

- Es valorarà positivament que l'alumne/a o el docent haja participat 
en els cursos del projecte. 

- Es valorarà positivament que la iniciativa incidisca directament en la 
difusió de les temàtiques relacionades amb gènere i medi ambient. 

- Es valorarà positivament que la iniciativa implique directament a 
població immigrant resident a la Comunitat Valenciana. 

- Es valoraran la claredat, el detall i la viabilitat de la iniciativa. 
 
Jurat: 
Personal de MUSOL i d’altres ONGDs valencianes. 
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