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CIUTATS EDUCADORES
L’AICE és una organització sense ànim de lucre
formada per governs locals d’arreu del món
compromesos amb el compliment de la Carta de
Ciutats Educadores

Un full de ruta comú per
construir col·lectivament
ciutats acollidores,
accessibles, connectades,
dinàmiques, sostenibles,
saludables, inclusives,
participatives, amb
oportunitats, cohesionades,
justes, creatives...

“
“

La Ciutat Educadora proposa processos
de coneixement, diàleg i participació
com a camí idoni per conviure en i amb la
incertesa.

Al voltant de 500
ciutats membre,
de 34 països,
arribant a més de
105 milions de
persones

Acord de cooperació
amb UNESCO
des de 2001

El dret a una Ciutat educadora s’ha
d’entendre com una extensió del dret
fonamental a l’educació

Més de 25 anys
col·laborant amb
governs locals
per desenvolupar
les potencialitats
educatives de les
ciutats

1990
Proclamació de la
Carta de Ciutats
Educadores

1994
Inscripció oficial
com a associació
sense ànim de lucre

Avui
Una xarxa global
consolidada de
ciutats

UNA PLATAFORMA
OBERTA PER
FOMENTAR LES
CIUTATS
EDUCADORES

REFLEXIONAR

APRENDRE

CONNECTAR

DIFONDRE

DIA INTERNACIONAL
• Activitats a les ciutats per
fer visible la importància de
l’educació en la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania
• Materials de sensibilització,
incidència i comunicació

CONGRÉS INTERNACIONAL
• Diàlegs amb persones expertes i governs
locals
• Presentacions d’experiències
• Visites d’estudi
• Espais de trobada i treball en xarxa

PREMIO CIUDADES
EDUCADORAS A
BUENAS PRÁCTICAS

PUBLICACIONS
• Banc d’experiències
(en línia)
• Monogràfics i
butlletins

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
• Presencial I virtual
• Adaptada a les
necessitats de les
ciutats

XARXES TERRITORIALS &
TEMÀTIQUES

ADVOCACY &
ALIANCES ESTRATÈGIQUES

QUI POT
ASSOCIAR-SE?

Tot govern local que desitgi comprometre’s amb els principis de la Carta de
Ciutats Educadores pot convertir-se en membre actiu de la Associació, amb
independència de les seves competències administratives en educació.

COM
PROCEDIR?

Per formalitzar l’adhesió a l’AICE, la petició ha de ser aprovada per part de l’òrgan
municipal de decisió dels polítics electes. La ratificació final de la sol·licitud
correspon a la Assemblea General de l’Associació.
Els membres es comprometen al manteniment de l’AICE a través de quotes anuals
(estipulades en funció del nombre d’habitants i del Producte Nacional Brut per
càpita- metodologia Atles).

MÉS CIUTATS EDUCADORES
PER A UN MÓN MILLOR

Més informació disponible a:

www.edcities.org
edcities@bcn.cat
+34 93 427 720
C/ Avinyó 15 (4a. planta) - 08002 Barcelona

