
 
 

PROPOSTA  D’ADHESIÓ  del centre educatiu  

 a la Xarxa Educació i Memòria (XEIM) 

 

Atès que la recuperació i defensa de la memòria democràtica és un deure indefugible de 

les societats democràtiques. 

 

Atès que la Xarxa Educació i Memòria té com a objectiu fonamental la defensa dels valors 

democràtics de llibertat, igualtat, solidaritat, tolerància i justícia social.  

 

Atès que és important recuperar la memòria de totes les persones i entitats que van 

patir persecució, repressió i mort per defensar aquests valors i que és fonamental 

sensibilitzar perquè mai més cap ideologia totalitària puga actuar.  

 

Atesa la imperant necessitat en l’actualitat de sensibilitzar sobre els valors de la 

tolerància i prevenir sobre les actituds feixistes, racistes i xenòfobes. 

 

Atès que aquesta finalitat es compartida amb els objectius educatius i formadors del 

centre i que el projecte, els seus programes i les seues activitats tenen un alt valor 

educatiu i pedagògic, i complementen les activitats pròpies del nostre centre, 

 

Atès que tant la LOMLOE com la Llei de memòria democràtica i per la convivència de 

la Comunitat Valenciana establixen la inclusió de la nostra història democràtica i dels 

valors que se’n deriven en el currículum educatiu, 

 

el centre educatiu ______________________________ de   ________________, 

 

s’adhereix a la Xarxa Educació i Memòria, per a participar conjuntament en la tasca 

de recuperació, divulgació i sensibilització de la memòria democràtica per tal 

d’aconseguir una societat més justa, solidària, tolerant i lliure.  

 

La persona de contacte del nostre centre educatiu amb la Xarxa serà 

______________________________ amb correu electrònic ________________ 

Data, segell i signatura de la Direcció del Centre. 

 

 

 

 

 



 
ANNEX 

De què volem fer-nos càrrec com a membres de la Xarxa de centres 

educatius per la memòria democràtica i els drets humans? 

 

1. Desenvoluparem en els nostres centres el treball per la Memòria Històrica 

Democràtica i els Drets Humans, fomentant-ne la inclusió en tots els Projectes 

Educatius de Centre. 

 

2. Impulsarem la celebració de Trobades de centres, docents i entitats ciutadanes 

per la Memòria Històrica Democràtica i els Drets Humans. 

 

3. Desenvoluparem plans específics de formació en Memòria Democràtica i Drets 

Humans per a la totalitat del professorat de les diverses especialitats i etapes 

educatives. 

 

4. Contribuirem a l’actualització dels materials curriculars de les diferents etapes 

educatives, d'acord amb l'edat evolutiva de l’alumnat i els plantejaments de la 

investigació científica sobre la nostra història recent. 

 

5. Potenciarem eines de difusió de la Memòria Democràtica i els Drets Humans, 

com les Missions de la Memòria, entre tots els centres educatius i poblacions, 

o organitzant equips divulgadors distribuïts territorialment per tot el País 

Valencià, que disposen dels recursos necessaris per a la seua formació i 

funcionament, i de credencials acreditatives per a poder treballar en els 

centres educatius i poblacions; 

o potenciant la seua presència i actes en localitats i centres educatius per 

tot el País Valencià; 

o creant un fons de recursos especialitzat en la Memòria Històrica 

Democràtica i els Drets Humans, dirigit a la difusió en centres educatius, 

localitats, entitats ciutadanes i barris. 

 

6. Treballarem per la creació d’una Comissió per la Pedagogia de la Memòria 

Històrica i Democràtica i els drets Humans del País Valencià que integre els 

diversos àmbits de la societat i impulse aquests valors en els nostres centres 

educatius i en el conjunt de la població. 


