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TIPUS DE 
PROPOSTA

TEMES

A QUI

Assessorament
personalitzat

Metodologies Actives
Treball per projectes

Professionals dels centres
educatius de FP



NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques, el món socio-educatiu, i
l'economia feminista. Desenvolupem accions i processos transformadors amb
perspectiva feminista i comunitària, des de la creativitat i la cura, per tractar
temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder.

NUS és coneguda per la seva llarga trajectòria en teatre social però també per les
seves accions formatives, facilitacions i assessoraments en l’àmbit de l’economia
social i solidària, de l'educació, la salut, els equipaments públics o amb els
professionals de les arts escèniques. NUS ofereix accions i processos des de
l’experiència i amb garantia d’èxit, però també és un col�lectiu àvid de nous reptes.
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L’educació i els equipaments educatius son un dels agents de socialització més importants a
les nostres societats. Com a individus que comencem a entrar en contacte amb els altres,
adquirim aquelles normes socials, coneixements, valors i significats socioculturals que
intervenen en el desenvolupament de les nostres conductes. 

En aquest sentit, es tracta d’un àmbit institucional amb la capacitat de reproduir les relacions de
poder construïdes socialment entorn al gènere, l’origen etnoracial, la classe, la diversitat
funcional, l’edat…etc, per al sosteniment de l'estructura social o del status quo. Per tant, el
paper dels i les formadores és trascendental com agents socials de deconstrucció d’aquestes
relacions injustes i per a la transmissió de perspectives transformadores. 

La introducció de la perspectiva comunitària en el sistema educatiu té aquesta intencionalitat,
com a eina que aporta nous imaginaris d’altres maneres d’actuar al món basades en el
reconeixement de les estructures socials i l'adquisició de consciència de l’agència i canvi que
tenim les persones com a col�lectivitat. 

Des de NUS valorem el potencial transformador que tenen els grups i les persones com
elements claus per a la transició a un món molt més equitatiu i comunitari. Treballem per dotar
d'eines pràctiques que facilitin aquesta consciència i que ens ajudin a decidir com volem
conviure amb l'entorn on ens trobem.
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L'educació com a eina de transformació social
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1a fase d'immersió en el centre, el claustre, l'alumnat i el seu context.
2a fase on aterrem quin/s objectius ens volem marcar durant el procés d'acompanyament
amb un pla de treball específic.
3a fase on implementem el pla de treball i fem un seguiment acompanyat de com va
evolucionant aquest procés i quins ajustos podem anar prenent.

Adaptem les necessitats de l'equip del centre, del context i de l'alumnat a les eines
metodològiques.
Dotem de metodologies que fomentin la participació i la capacitat d'agencia pròpia i
col�lectiva per a treballar en els contextos professionals específics.
Potenciem que tot el que treballem durant el procés sigui sostenible i viable per les
persones que estan involucrades en aquests processos, sense generar depèndencia cap a
l'acompanyament i pensant en l'utilitat futura des de la quotidianitat.
Afavorim la reflexió col�lectiva i la sistematització dels processos que estem implementant.
Entenem la flexibilitat com una eina clau en la pràctica comunitària.

Una proposta de metodologia per a formadors i formadores, és el treball per projectes. És a dir,
de l'adquisició de resultats d'aprenentatge mitjançant la praxis aterrada als escenaris
particulars de cada context socioeducatiu, més enllà d'una formació teòrica general. En
definitiva, de la construcció i aplicació directa d’una mirada comunitària que obté el seu propi
significat a partir de les reflexions i aportacions dels grups participants. 

Des de NUS acompanyem al professorat i/o a l'alumnat del centre educatiu de FP en un
procés de treball que pot comportar:

Aquestes fases poden ser més llargues o més curtes en funció dels recursos humans i materials
que disposi el centre. Així com també son revisables en funció del tipus de demanda concreta
que tingui l'equipament educatiu.

Punts Destacats
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A q u e s t  é s  u n
a c o m p a n y a m e n t
q u e  e s  p o t
a d a p t a r .

SI  TENS UNA PROPOSTA
CONCRETA,
CONTACTA’NS!
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