
22 d'octubre de 2013, 19 h.

29 d'octubre de 2013, 19 h.

5 de novembre de 2013, 19 h.

Adreçat a professors de Primària i  
Secundària, alumnat universitari 

i públic en general.

Solidaridad en tiempo de crisis 
per Miguel Ángel Mateo

El papel de la educación no formal en la sensibilización 
juvenil: Cultura de Paz, Cultura de la No Violencia
per Ángel Amaro Quintas

Los medios de comunicación ante el conflicto: de la 
violencia a la construcción de la paz
per Maribel Hernández 

*Són tres ponents de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i 
de Pau.

 22 i 23 de novembre  

Taller de contacontes: 
Contes de pau i solidaritat (8 hores)

Per Almudena Francés 

Horaris: divendres de 17 a 21 hores i dissabte de 10 a 14 hores.

Objectiu: 
Enllestir una activitat formativa sobre Contacontes de Pau i 
Solidaritat per tal de proporcionar eines didàctiques.

Aquest taller està adreçat a professors de Primària i Secun-dària i 
alumnat universitari (activitat obligatòria per a l'alumnat universitari 
de la Jornada de Pau i Solidaritat de l'IUDSP).

Organitzen: 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i de Pau 
(Universitat d'Alacant) i Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi

Inscripció: 
L'alumnat universitari interessat en el reconeixement del crèdit de 
lliure configuració haurà de realitzar obligatòriament el Taller de 
Contacontes de Pau i Solidaritat d'Almudena Francés i inscriure's a 
la pàgina web de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Social i Pau de la Universitat d'Alacant (tel. 965 90 98 81 / correu-e: 
iudesp@ua.es).  Web: http://www.iudesp.es/.

Es tracta d'un curs CECLEC (1 crèdit de lliure configuració): la Universitat d'Alacant 
expedirà als participants la corresponent certificació.

El públic en general i el professorat de Primària i Secundària, per a formalitzar la 
inscripció, s'hauran d'adreçar-se a la Regidoria  d'Educació (tel.: 965537140 / A/e: 
educacio@alcoi.org). 

Programa 
Aula 11 edifici de la UPV al Viaducte (Oròsia Silvestre-Escola Adults) Àgora, Pl. Ramón i Cajal, 6



Ajuntament d'Alcoi

Regidoria d'Educació 
Tel: 965537140  

A/e: educacio@alcoi.org 


