
Inscripcions: Del 28 de maig a l'11 de juny, 2021
Resolució: 18 de juny
Entrega del kit: Durant el mes de setembre
Duració del projecte: Del 4 d’octubre al 22 de desembre
Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i 
PLANEA Red Arte y Escuela.
Col·labora: Äther Studio 
Enllaços: redplanea.org / atherstudio.com
Activitat gratuïta

CONVOCATÒRIA

RESUM

OBJECTIUS - Generar processos creatius a través dels quals els estudiants 
re�lexionen, debatisquen i participen activament en la 
transformació dels centres educatius i de l'educació impartida 
en ells.

- Explorar el potencial transformador dels centres educatius 
davant l'emergència ambiental.

- Generar un espai creatiu de re�lexió i transformació en el 
qual l'emergència ambiental siga abordada com una xarxa de 
qüestions directament vinculades a la justícia social, des de 
perspectives interseccionales i amb un enfocament creatiu, 
optimista i solidari.

El projecte “Educació pel futur” explora el paper de l'educació 
en l'escenari de l'emergència ambiental, plantejant una 
pregunta hipotètica que competeix tant a les comunitats 
educatives com a la societat en el seu conjunt: Què passaria si 
reformulem els centres educatius com a espais d'exploració, 
pràctica i cultiu de múltiples formes de ciutadania explícita-
ment dirigides a abordar l'emergència ambiental?
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- Kit “Educació pel futuro”  (inclou tot el material necessari per 
al desenvolupament del projecte)

- 3 sessions de formació remota de 2 hores de duració, amb 
Äther Studio i la comunitat docent. (octubre, novembre i 
desembre). Les dates de les sessions es comunicaran amb la 
su�icient antelació.

- Acompanyament remot dels creadors durant tot el procés.

- Invitació a participar en una trobada �inal en el Centre del 
Carme Cultura Contemporània (en febrer 2022).

- Certi�icat de 25 hores de formació teoricopràctica oferit per 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

CRITERIS DE SELECCIÓ
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- Ordre d’inscripció. 

-  Es seleccionaran almenys 5 centres localitzats en 
cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana. 

A QUI ES DIRIGEIX? La convocatòria va dirigida a centres d'educació secundària 
de caràcter públic de la Comunitat Valenciana, que es 
comprometen a participar en la formació de “Educació pel 
futur” durant el primer trimestre del curs 2021-22.
“Educació pel futur” es concep com un projecte de centre, 
cada centre inscrit rebrà un kit de materials que podrà utilitzar 
amb totes les aules que vulguen participar. La sol·licitud de 
“Educació pel futur” es realitzarà a través de l'equip directiu i 
en ella serà necessari especi�icar el nombre d'aules i docents 
que participaran en el projecte.
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SOBRE ÄTHER STUDIO Äther és un estudi d'art, disseny i comunicació dedicat a la 
creació de projectes que exploren fenòmens culturals, 
ecològics, històrics i polítics des d'una perspectiva crítica 
i creativa.


