
MOCIDADE 

SÁBADO 1 DE DECEMBRO 
09:30 - 19:00 
INTERED GALICIA 
(Praza do Matadoiro, 7 
Santiago de Compostela) 

ACTUANDO 

CON COIDADOS 

INSCRICIÓNS 
ATA O 28 DE NOVEMBRO 

Formación de balde 
MÁIS INFO: galicia@intered.org 

Organiza:                     Financia: 

https://tinyurl.com/m0cidad3


MOCIDADE 

SÁBADO 1 DE DECEMBRO 
09:30 - 14:00 / 15:30 - 19:00 (8 horas) 

INTERED GALICIA 
(Praza do Matadoiro, 7 

Santiago de Compostela) 

ACTUANDO 

CON COIDADOS 

Organiza:                     Financia: 

 QUE É? 
"Mocidade actunado con coidados" é unha 
metodoloxía que ten por finalidade favorecer un 
proceso de empoderamento xuvenil no que se 
creen alternativas para a transformación. 
É froito dun proceso de reflexión, acción, 
sistematización e posterior contraste e validación 
da metodoloxía implantada en Andalucía no ano 
2012 e, a partir de aí, noutros territorios como 
Madrid ou Comuninat Valenciana. 
  CÓMO? 
Empréganse metodoloxías educativas 
innovadoras como a ludopedagoxía  ou a 
aprendizaxe cooperativa. Desenvólvese a través 
de catro fases: atuocoñecemento e identidade de 
grupo, análise da realidade, construcción colectiva 
e accións e avaliación. 
 PARA QUEN? 
Educadoras e educadores de ámbito escolar e non 
escolar, interesadas en favorecer procesos de 
empoderamento xuvenil. 
  
 



MOCIDADE 

ACTUANDO 

CON COIDADOS 

Organiza:                     Financia: 

OBXECTIVOS DO PROCESO: 
- Promover a toma de conciencia e o compromiso das 
persoas mozas cos Dereitos Humanos, fomentando un 
proceso coeducativo. 
- Fomentar na mocidade a cultura da participación, 
recoñecendo a súa o voz e o seu protagonismo. 
- Favorecer a exploración e o descubrimento persoal das 
mozas e mozos de cara a desenvolver valores e actitudes 
para responsabilizarse das súas accións. 
OBXECTIVOS DA FORMACIÓN: 
O proceso "Mocidade actuando con coidados" é flexible e 
adaptábel a cada realidade concreta. Nesta formación 
ofreceranse pinceladas para as persoas facilitadoras no 
proceso de acompañamento ao grupo, metodoloxías de 
análise e planificación e dinámicas concretas para cada 
unha das fases do proceso. 
  
 FACILITA: 
Alicia de Blas Garcia: educadora, feminista e nai de dúas 
fillas. Mestra de educación primaria e licenciada en 
Ciencias Políticas, especializada en educación con 
enfoque de xénero e de coidados.  
 

 
MÁIS INFO: galicia@intered.org 

INSCRICIÓNS: https://tinyurl.com/m0cidad3 
ATA O 28 DE NOVEMBRO 

 
 

20 PRAZAS (terán preferencia persoas 
voluntarias/colaboradoras de InteRed) 

Formación de balde

https://tinyurl.com/m0cidad3

