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1 EL DIA INTERNACIONAL DE 
LA CIUTAT EDUCADORA

En un món cada vegada més urbanitzat, els municipis 
(grans i petits) juguen un paper crucial a l’hora de 
generar oportunitats educatives que permetin 
desenvolupar el potencial dels seus habitants.

Les Ciutats i Vil·les Educadores aposten per 
crear contextos urbans més humans promovent 
una visió àmplia de l’Educació al llarg i ample 
de la vida i maximitzant l’impacte educatiu 
de les seves polítiques municipals.

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora és una 
celebració internacional que té com a objectiu crear 
consciència sobre la importància de l’educació i 
fer visible el compromís dels governs locals per 
situar-la com a vector generador de benestar, 
convivència, prosperitat i cohesió social.

Què és?

Els municipis compromesos amb la 
Carta de Ciutats Educadores repensen 
la ciutat com un ecosistema educatiu 
inclusiu, dinàmic i en diàleg permanent 
amb la ciutadania

Andong 
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Per què celebrar-lo?

Per ...

• Reconèixer i involucrar tots els agents socials 
implicats en la construcció de la Ciutat Educadora. 

• Conscienciar sobre la importància de l’educació 
a la ciutat per millorar la vida dels seus habitants, 
generar un clima de qualitat cívica i de convivència 
urbana.

• Fer visible el compromís dels governs locals i altres 
agents socials (organitzacions de la societat civil, 
sector privat, ciutadania, etc.) amb l’educació.

• Sumar i animar tota la ciutadania a ser part activa 
en la coconstrucció de la Ciutat Educadora. 

• Sensibilitzar sobre la contribució activa que 
realitzen els governs locals en la superació dels 
reptes globals de la humanitat (entre ells els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible).

La celebració en xifres: 5 
edicions des de 2016 amb la 
participació de 313 municipis de 
20 països, a 5 continents

Azambuja Río Cuarto
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Quan se celebra?

Qui pot sumar-s’hi?

El dia 30 de novembre se celebra el Dia Internacional 
de la Ciutat Educadora, per commemorar que, en 
aquesta mateixa data, a l’any 1990 va ser proclamada 
la Carta de Ciutats Educadores durant el primer 
Congrés Internacional de Ciutats Educadores, realitzat a 
Barcelona.

Concentrar els actes en una data concreta permet 
incrementar l’impacte de la difusió, així com posar 
en relleu que es tracta d’una celebració mundial. No 
obstant això, les Ciutats poden estendre el programa 
d’activitats a dies anteriors i/o posteriors, si per 
qüestions d’agenda no poguessin realitzar accions el dia 
30 de novembre.

Tots els municipis, grans i 
petits poden celebrar el Dia 
Internacional

Enguany, amb el Dia 
Internacional, tancarem les 
celebracions del 30 aniversari de 
la Carta de Ciutats Educadores

Una celebració que 
implica tot el municipi

Govern local

Societat civil

Comunitat educativa

Sector privat

Lidera
Genera aliances
Aporta recursos

S’involucra
És proactiva
Mobilitza

Sensibilitza
Genera reflexió
Dinamitza

Coopera
Dóna suport
Contribueix
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2 PREPARACIÓ DE LA 
CELEBRACIÓ

Lema de l’edició 2021

Especialistes d’arreu del món alerten sobre l’impacte 
que la pandèmia tindrà al llarg dels propers anys en 
l’economia global. Les previsions són clares, s’acosta 
un horitzó de recessió generalitzat que, tot i això, 
no afectarà a tothom per igual, sinó que tendirà a 
accentuar-se en aquells sectors de la població que ja 
es trobaven en situació de major vulnerabilitat abans 
de la crisi sanitària. Serà la naturalesa de les nostres 
respostes a aquesta crisi la que determinarà com acaba 
afectant als nostres municipis i als seus habitants.

Ara més que mai, les Ciutats Educadores hem de fer 
costat a la població que més suport necessita perquè 
aquesta recuperació sigui inclusiva. Per això, cal reforçar 
l’acció municipal a partir dels valors de la Carta, és a 
dir, de la igualtat d’oportunitats, la inclusió, el progrés 
social i el creixement sostenible.

És temps de sumar forces, treballar de manera conjunta 
i buscar aliances per catapultar l’educació com a 
eix central de la recuperació. Blindar i prioritzar la 

inversió en educació, potenciar la formació, impulsar 
l’emprenedoria, donar suport a la investigació, 
fomentar la innovació social, millorar l’ocupabilitat 
són, entre d’altres, algunes de les estratègies clau a 
prioritzar.

Per tot això, el lema per a aquesta edició del Dia 
Internacional de la Ciutat Educadora és: “La Ciutat 
Educadora no deixa ningú enrere”. Des del Secretariat 
de l’AICE, esperem que tant el lema com les iniciatives 
que s’organitzin per al 30 de novembre, amb motiu 
de la celebració del Dia Internacional serveixin com a 
instruments revitalitzadors de la reflexió i de l’acció per 
continuar situant l’educació com la gran palanca política 
per corregir desigualtats i generar benestar.

“La Ciutat Educadora no 
deixa ningú enrere”

Alcira Gigena Manlleu
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Planificar actes de celebració

L’èxit de la celebració depèn en gran mesura de la 
implicació del major nombre possible d’agents locals i 
de la seva diversitat. 

Per aconseguir-ho és recomanable: 

1. Preparar la celebració amb antelació i de forma 
participativa. Això facilitarà comptar amb el suport 
del màxim nombre d’entitats i col·lectius locals, 
contribuint a que la sentin com a pròpia i a que 
sumin els seus esforços i idees a l’agenda d’actes 
municipals.

2. Comptar amb la implicació i participació dels 
alçades i alcaldesses. Com a màxims responsables 
del govern local, la seva participació activa té un rol 
clau per aconseguir que els diferents departaments 
del govern local se sumin a la celebració i 
assumeixin com a propis els compromisos de la 
Carta. 

3. Involucrar el major nombre possible de 
departaments o secretaries municipals (a més 
de l’àrea d’Educació). Per a les diferents àrees 
municipals, implicar-se en la celebració és una forma 

de donar a conèixer els projectes que duen a terme 
i reflexionar sobre com maximitzar el seu impacte 
educatiu, a través de l’intercanvi i la cooperació. 
D’aquest coneixement mutu, és possible que 
sorgeixin noves iniciatives de col·laboració entre 
àrees que poden resultar molt enriquidores.

4. Comptar amb la comunitat educativa. L’educació 
formal juga un paper clau en la formació en valors 
i pràctiques de ciutadania democràtica. Alhora, pot 
ser una ocasió propícia per reconèixer la tasca dels i 
les professionals de l’educació i la seva contribució a 
la comunitat.

5. Involucrar a entitats, organitzacions i 
moviments socials. Les entitats i organitzacions de 
la societat civil són indispensables en la construcció 
de Ciutat Educadora. Per aquesta raó, la celebració 
ha de ser també un bon moment per reconèixer i 
posar en valor la feina que duen a terme.

6. Planificar una estratègia de comunicació en 
xarxes socials i altres mitjans per donar a 
conèixer el compromís del municipi amb l’educació 
entre la ciutadania.

El Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora és una celebració 
festiva oberta a la ciutadania

Vitoria-Gasteiz
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3 IDEES D’ACTIVITATS

Activitats destacades de l’edició 

2021

En la present edició, les activitats destacades que es 
proposen tenen com a objectiu reflexionar i visibilitzar 
les millores que la mirada de Ciutat Educadora ha 
generat al municipi, en les seves múltiples dimensions i 
contextos. 

Tenint en compte el context global generat per la 
pandèmia de l’COVID-19, es proposen activitats en 
format presencial i virtual.

Activitat comú compartida pel major nombre 
possible de ciutats:

Marxa popular: s’organitzarà d’acord amb el lema de 
la celebració, no deixant ningú enrere. Es convidarà 
a persones de totes les edats i condició física a fer 
un recorregut pel municipi. Es proposa que l’itinerari 
contempli parades per donar a conèixer diverses 
entitats, serveis municipals, espais de la ciutat, 
col·lectius i altres agents socials el treball dels quals 
contribueixi a no deixar ningú enrere i tingui un impacte 
educador positiu per a la comunitat. Aquesta activitat 
a l’aire lliure permet reduir les possibilitats de nous 
contagis i donar protagonisme a una pluralitat d’agents 
i llocs educatius.

Activitats per als equips municipals

Sessió conjunta de treball amb diferents equips 
i serveis municipals per analitzar la nova Carta de 
Ciutats Educadores i les seves implicacions per al 

municipi. A la Guia Metodològica publicada per l’AICE, 
poden trobar-se orientacions per organitzar aquesta 
sessió, en funció del moment en què cada municipi 
es trobi en aquest procés. Aquesta activitat podria 
desenvolupar-se de forma presencial i/o virtual. 

Activitats institucionals

Reafirmar el compromís amb la nova Carta de 
Ciutats Educadores en el ple municipal, amb 
l’objectiu de reforçar i fer visible el compliment dels 
seus principis. 

Lectura pública de la Declaració que s’elaborarà 
de forma participada entre els membres de l’AICE per 
part de l’alcalde o alcaldessa o representants de les 
diverses forces polítiques del municipi en què es reculli 
el compromís amb els principis de la nova Carta i es faci 
difusió de la mateixa a través dels espais i mitjans locals 
de comunicació. 

Trobada virtual internacional de Ciutats Educadores

L’AICE oferirà als seus membres la possibilitat de 
participar en una trobada virtual amb conferències, 
diàlegs i espais d’intercanvi que giraran al voltant del 
lema d’aquesta edició. Aquesta trobada tindrà lloc 
en dies previs o posteriors al dia 30 de novembre per 
permetre que les ciutats puguin dedicar aquest dia en 
particular als seus actes locals.

Sta. Maria da Feira Zaragoza

https://www.edcities.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_Consolidacio_visualitzacio.pdf


9

Activitats reeixides d’edicions 
anteriors

Els municipis poden dur a terme altres activitats 
coherents amb els principis de la Carta de Ciutats 
Educadores. A continuació, es comparteixen algunes 
activitats d’edicions anteriors o implementades per 
alguns membres.

Assignació de noms als carrers del municipi.
Diferents grups de ciutadans i ciutadanes, de diferents 
edats i vinculacions, nomenen carrers del municipi 
i instal·len plaques identificadores d’acord amb els 
principis de la Carta. 

Diàleg virtual amb l’alcaldessa o l’alcalde durant 
el qual la ciutadania li faci arribar les seves preguntes 
o reflexions en relació amb temàtiques rellevants 
vinculades a la nova Carta de Ciutats Educadores i al 
context del moment.

Instal·lacions artístiques col·lectives a l’espai públic.
Espai per visibilitzar i compartir les idees i / o desitjos 
de la ciutadania i coconstruir la pròpia Ciutat Educadora 
mitjançant tècniques d’art urbà i participatiu.

Reconeixement a persones o entitats rellevants per 
a l’educació a la ciutat. Acte públic en què el govern 
local fa visible i agraeix públicament el treball en favor 
de l’educació a la ciutat de persones i / o entitats.

Emissió d’un programa de ràdio monogràfic. 
Per donar a conèixer la nova Carta, així com els 
aprenentatges assolits i poder aprofundir en aquells 
temes que resultin més rellevants per al municipi.

Gimcana de la Ciutat Educadora.
Joc de pistes per a redescobrir el municipi amb una 
mirada educativa i per sensibilitzar sobre els principis de 
la Carta. 

Concurs fotogràfic sobre “La ciutat educadora”. 
Invitació a la ciutadania per identificar a través 
d’imatges, diversos espais i moments d’educació formal, 
no formal i informal que tenen lloc al municipi. 

Posts en xarxes socials
Explicar perquè el municipi és educador (elaboració 
d’un vídeo promocional amb la ciutadania o entitats 
i/o donar a conèixer projectes educadors) o bé vídeo-
missatges de representants institucionals donant 
suport a la celebració

Mapa interactiu.
Elaboració d’un mapa interactiu del municipi 
assenyalant els llocs rellevants des de la perspectiva de 
Ciutat Educadora, disponible al web municipal.

Organització de plenaris dels diferents consells 
existents al municipi (consell infantil, ciutadà, de 
la gent gran, etc.) per debatre sobre la temàtica 
proposada per a aquesta edició.

Exposició sobre la Ciutat Educadora utilitzant el 
material produït per celebrar el 30è aniversari de la 
Carta. 

Elaboració de murals de forma participativa al 
municipi sobre el lema de la sisena edició.

Exposició fotogràfica sobre la Ciutat Educadora, 
mostrant moments, iniciatives i llocs que il·lustrin el 
caràcter educador del municipi

Organització de conferències, webinars i podcasts.

Penjar el cartell del Dia al balcó de l’ajuntament, 
projectar el logotip en edificis o hissar la bandera 
de les Ciutats Educadores.
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Vídeos i imatges de les activitats 
desenvolupades durant les passades edicions 
disponibles aquí:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Camara de Lobos 

Málaga

Purísima del Rincón Godoy Cruz Cassà de la Selva

Lagoa Açores Valencia

Granollers Rosario

https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2020/
https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2019/
https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2018/
https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2017/
https://www.edcities.org/dia-internacional-cat/


11

4
MATERIALS DE 
COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

Material específic de l’edició 2021

Per a aquesta edició l’AICE ha preparat un cartell específic amb el lema. 
S’anima les ciutats a fer difusió d’aquest material en espais públics del 
municipi, així com a través dels mitjans i xarxes socials municipals.

Com en l’edició anterior, proporcionarem material publicitari per a xarxes 
socials amb el lema del Dia (en format imatge i mini-vídeo) per anar donant 
difusió a la celebració en els dies previs a l’esdeveniment.

A més,  aquells membres de l’AICE que organitzin actes per al Dia 
Internacional poden incorporar en els seus materials de comunicació els 
logos del Dia Internacional i el logotip personalitzat de la seva ciutat com a 
Ciutat Educadora. Aquells que no disposin del seu logo personalitzat com a 
Ciutat Educadora, poden sol·licitar-lo al Secretariat.

Tots els materials estaran disponibles a la web.

Material complementari sobre el concepte de Ciutat Educadora

L’AICE disposa de diversos vídeos que introdueixen el concepte Ciutat 
Educadora de forma senzilla, breu i comprensible per a tots els públics i que 
poden ser utilitzats com a materials audiovisuals per introduir jornades, 
conferències o debats. 

• Vídeo: “De la lectura de la Carta a la consolidació d’una Ciutat 
Educadora” resum dels aspectes clau de la guia metodològica elaborada 
per l’AICE per acompanyar el procés d’esdevenir una Ciutat Educadora.

• Vídeo: Aprenent sobre l’ODS4

• Vídeo: Com eduquen les ciutats?

• Vídeo sobre la Carta de Ciutats Educadores 

• Diàleg: La nova Carta de Ciutats Educadores

https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=azUQXDExPbg
https://www.youtube.com/watch?v=PhU0LAyR2KM
https://www.youtube.com/watch?v=LsmBlxJqV_8
https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8
https://www.youtube.com/watch?v=I8BWk9Xd74U
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Altres materials disponibles

• Joc “memory” d’oposats sobre els valors de la 
Ciutat Educadora

• Origami: “Ciutat Educadora, ciutat compromesa. I 
tu: a què et compromets? “

• Cançó de la Ciutat Educadora

• Col·lecció gràfica, animacions i vídeo: “Ciutats 
Educadores: 30 anys, 30 llegats”

https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2019/juego-memory-de-opuestos-de-la-ciudad-educadora/
https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2019/origami-del-dia-internacional-de-la-ciutat-educadora/
https://www.edcities.org/dia-internacional-2018/la-cancion-del-dia-internacional-de-la-ciudad-educadora/
https://drive.google.com/drive/folders/1sgkzFf_uID-E7AIS5L99tEXAFNDSCir6
https://drive.google.com/drive/folders/1jJQIk8y2rWwWfN6KjRznR7QnBdu21h6t
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5 DIFUSIÓ DE LA
CELEBRACIÓ

Des del territori

Per tal d’aconseguir el major impacte possible 
recomanem que l’estratègia de difusió de la celebració 
compti amb la col·laboració dels següents actors: 

Alcaldesses i alcaldes

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora constitueix 
una oportunitat òptima per visualitzar el lideratge i 
compromís de la màxima autoritat local amb l’educació. 
Una participació activa de les alcaldesses i alcaldes en 
els actes de celebració i en les campanyes de difusió del 
Dia Internacional pot afavorir l’atenció dels mitjans de 
comunicació locals.

Gabinets de comunicació municipals

És recomanable implicar el departament o gabinet 
de comunicació de l’ajuntament en el disseny i 
implementació d’una campanya de difusió adaptada a 
les característiques i interessos del territori

Mitjans de comunicació 

S’anima les ciutats a donar a conèixer les activitats 
que organitzaran amb motiu del Dia Internacional 
als mitjans de comunicació del seu territori a través 
de l’organització d’una roda de premsa, la concessió 
d’entrevistes per part de l’Alcalde o Alcaldessa als 
diferents mitjans de comunicació, la publicació d’articles 
o de missatges en vídeo, etc. La visibilitat en els mitjans 
de comunicació pot ser d’ajuda a l’hora de reafirmar 
el compromís de la ciutat amb l’educació i difondre el 
programa d’actes locals.

Xarxes socials

Els diferents canals de xarxes socials municipals poden 
ser també bons mitjans per difondre els actes del 
Dia Internacional i aconseguir la mobilització de la 
ciutadania. 

Senyalització urbana

Els municipis i ciutats poden preparar materials de 
comunicació per informar de la celebració a l’espai 
públic a través de banderoles en fanals, marquesines en 
parades d’autobusos, cartells en punts d’informació de 
carrer, etc. 

Comunitat educativa

És recomanable comptar amb la implicació de la 
comunitat educativa en la preparació de la celebració. 
De la mateixa manera, la difusió de la jornada en els 
centres educatius permetrà donar-la a conèixer també 
entre l’alumnat, el professorat, les famílies, etc.

Societat civil 

El món associatiu compta amb canals de comunicació 
propis que permeten accedir a grups de persones 
amb determinats perfils i interessos. En conseqüència, 
implicar la societat civil en la difusió de la celebració pot 
contribuir a maximitzar-ne el seu impacte.

Difondre els actes de celebració 
del Dia Internacional per 
visibilitzar la importància de 
l’educació i sumar noves aliances
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@EducatingCities
#EducatingCityDay

Des del Secretariat

El Secretariat realitzarà també accions de difusió del 
Dia Internacional a través de la seva pàgina web i xarxes 
socials. 

Per aconseguir un major impacte comunicatiu, 
sol·licitem als membres de l’AICE que:

1. Informin de les activitats de celebració a través 
del formulari online que habilitarà el Secretariat per 
poder actualitzar l’agenda global d’actes. 

2. Facin arribar al Secretariat fotografies i / o 
vídeos dels actes realitzats al municipi. Amb 
aquest material s’elaborarà un vídeo resum global 
de la celebració. 

3. Utilitzin el hashtag #EducatingCityDay i 
etiquetin a l’AICE @educatingcities a Instagram i 
Twitter.  

Els vídeos preparats pels municipis associats i pel 
Secretariat es difonen al web i al canal Youtube de 
l’AICE.

Per a més informació:

www.edcities.org
edcities@bcn.cat

https://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2021/
https://www.youtube.com/user/EducatingCities
https://twitter.com/EducatingCities
https://www.youtube.com/user/EducatingCities
https://www.instagram.com/educatingcities/
https://www.edcities.org/ca/
https://www.edcities.org/ca/
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