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Durant els dies 16 i 17 de novembre del 2018, es va celebrar a Girona el primer Congrés Nacional d’Educació
Ambiental (CNEA). Aquest congrés neix de la inquietud de diferents professionals d’institucions diverses –universitats, administració pública i organitzacions no governamentals– que coincidim en la necessitat d’un espai de
trobada tranversal entre professionals de l’Educació Ambiental de l’àmbit català. El 22 de juny del 2017, ens vam
constituir com a comissió organitzadora del congrés i vam acordar impulsar, des de l’aliança entre institucions, el
primer Congrés Nacional d’Educació Ambiental. La voluntat de la comissió és que sigui un esdeveniment bianual,
que reuneixi la pluralitat de mirades en Educació Ambiental i es nodreixi de les experiències d’educació, innovació
i recerca de l’Educació Ambiental del territori català amb una mirada i projecció també internacional.
Durant els quinze mesos de gestació d’aquest primer congrés, l’engranatge entre cadascun dels membres que
formem part de la comissió organitzadora, amb trajectòries, mirades i llenguatges a vegades força diferents, ens
va evidenciar la necessitat de construir espais de diàleg permanents i establir sinèrgies entre els diferents actors
que treballem per a l’Educació Ambiental. Alhora, l’agenda per al desenvolupament sostenible i l’horitzó 2030
en el marc de la Declaració dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) van esdevenir un context
oportú per emmarcar el congrés com una acció de les institucions i la governança per assumir la responsabilitat
i el compromís davant l’Agenda 2030. Aquests elements claus van definir la missió del congrés:

Teixir aliances entre les institucions, les universitats i
les entitats educatives per proposar accions d’Educació
Ambiental que considerin la sostenibilitat de les ciutats,
la diversitat dels ecosistemes i el consum responsable.
Volíem que el Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2018 fos un espai per a la reflexió, la discussió i la construcció de coneixement dels professionals de l’Educació Ambiental de Catalunya; un espai que ens permetés
assumir els nostres reptes en la formació de la ciutadania i avançar conjuntament cap a un futur més sostenible.
Volíem que, alhora, fos un esdeveniment que ens oferís una oportunitat per diagnosticar on som i quines noves
accions podem projectar des del teixit educatiu com a agent clau per imaginar i crear noves formes de pensar,
actuar i sentir que siguin més respectuoses amb el medi. Consideràvem important que el congrés optés per una
Educació Ambiental com a resposta a la necessitat urgent de definir objectius i continguts educatius pertinents,
introduir pedagogies que apoderin la ciutadania i els estudiants, i demanar a les seves institucions que incloguin
els principis de la sostenibilitat en les seves estructures de gestió.
Per assolir el repte vam proposar un congrés estructurat en tres espais diferenciats: les ponències –Conferència
a Dues Veus i Conferència inspiradora–, l’espai Compartim experiències i els seminaris de treball Dels reptes a les
accions. La Conferència a Dues Veus entre el Dr. Eduardo Garcia, de la Universidad de Sevilla, i l’assessor pedagògic
José Manuel Gutiérrez, del Servei d’Educació Ambiental del Govern Basc, ens va provocar i sacsejar amb preguntes
i reptes entorn als ODS i la necessitat d’un canvi de paradigma social, polític i econòmic. Les aportacions de la Dra.
Lucie Sauvé, de la Univeristé du Québec i del Recherche en Éducation et Formation Relatives à l’Environnement
et à l’Écocitoyenneté, van inspirar els participants en l’apoderament de la ciutadania i la responsabilitat social,
ecològica i política de l’educació.
Les 52 experiències presentades per professionals d’institucions diverses que treballen accions d’Educació
Ambiental en aliança ens van permetre compartir coneixements, vivències i realitats del dia a dia, i oferir un
panorama de les innovacions educatives que s’estan duent a terme en el territori català. Els dos seminaris de
treball, ens van oferir la possibilitat d’analitzar les fites definides pels ODS sobre les ciutats sostenibles (ODS 11), el
consum i l’economia circular (ODS 12), i la diversitat d’ecosistemes (ODS 14 i ODS 15), i definir reptes i accions per
assolir-les des de l’Educació Ambiental.
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Finalment el Dr. Adolfo Agundez de la Université du Québec, observador extern de l’esdeveniment, ens va
regalar un relat ple de reflexions, qüestions i suggeriments del CNEA 2018 per començar a treballar cap a la
segona edició: el CNEA 2020. Aquestes conclusions es van compartir amb l’excel·lent i emotiu reportatge de
la Cristina Giménez, el Nacho Sánchez i el Ferran Montero, tres joves de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat
de Catalunya dels joves reporters. Finalment, el colofó d’acords i garrotins d’en Carles Belda va posar el punt i
seguit al congrés.
La publicació que teniu a les manes pretén comunicar les reflexions, les vivències i les propostes compartides en el
CNEA 2018 i ser una aportació més a la trajectòria de l’Educació Ambiental en l’àmbit català. Ens agradaria imaginar que el Congrés va contribuir a apoderar-nos una mica més com a professionals de l’Educació Ambiental en
un món complex i inimaginable, i que la publicació ens donarà algunes claus per seguir treballant en el nostre dia
a dia com a professionals: aportant estratègies i reflexions per ser més transversals i interdisciplinaris, compartint
llenguatges entre institucions, i sent capaços de crear respostes crítiques i creatives per al futur incert i complex
que se’ns presenta.

Direcció del Congrés i Comissió Organitzadora
Genina Calafell, Mercè Junyent, Anna M. Geli, Francesc Domingo, Àngel Domingo, Anna Estella, Blanca Martínez
de Foix, Gonçal Luna, Paula Pérez, Josep Planas, Arnau Queralt, Joan Manel Riera, Teresa Tilló, Narcís Vicens.
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Programa
Divendres 16 novembre
Auditori Josep Irla
9:00 a 9:30 h		
Rebuda i acreditacions
9:30 a 10:00 h		
			
			
			
			
			
			

Benvinguda al Congrés
• Sr. Pere Vila. Delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona.
• Dra. Sílvia Llach. Vicerectora de Territori i Compromís social, Universitat de Girona.
• Dr. Carles Gispert. Vicerector d’Economia i Campus, Universitat Autònoma de Barcelona.
• Sr. Fermí Santamaria i Molero. Vicepresident 1r de la Diputació de Girona.
• Sra. Marta Subirà. Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.
• Dra. Genina Calafell. Direcció i Comissió organitzadora del CNEA’18.

10:00 a 11:30 h

Conferència a Dues Veus

		Modera: Sra. Teresa Franquesa. Directora d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat de l’Àrea d’Ecologia Urbana.
Ajuntament de Barcelona.

			 • VEU 1: Perspectiva decrecentista de la educación ambiental.
Dr. Eduardo García. Grupo Educadecrecimiento, Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales. Universidad de Sevilla.
			 • VEU 2: Educación ambiental en el antropoceno. Hacia la transición ecosocial.
Sr. José Manuel Gutiérrez. Assessor Pedagògic a Ingurugela-Ceida (Servei Educació
Ambiental Govern Basc).
Casa de Cultura de Girona
11:30 a 12:00 h
Pausa - Cafè
12:00 a 13:30 h

Seminari: Reptes ODS

		Proposar accions d’Educació Ambiental que permetin avançar en els reptes definits en relació
amb els ODS del CNEA’18

			 • Dels reptes a les accions. ODS 11 Ciutats i comunitats Sostenibles.
			 • Dels reptes a les accions. ODS 12 Consum i producció responsables.
			 • Dels reptes a les accions. ODS 14-15 Vida submarina - Vida terrestre.
13:30 a 14:45 h

Dinar

14:45 a 16:15 h

Compartim Experiències I. Aliances en Educació Ambiental

		Les experiències educatives del CNEA’18 són accions d’Educació Ambiental que s’han portat a terme
a partir de l’aliança entre entitats: universitats, institucions, centres educatius i entitats educatives.

			 • Programa Annex (distribució i horaris de presentació d’Experiències)
16:30 a 18:00 h

Compartim Experiències II. Aliances en Educació Ambiental

		Les experiències educatives del CNEA’18 són accions d’Educació Ambiental que s’han portat a terme
a partir de l’aliança entre entitats: universitats, institucions, centres educatius i entitats educatives.

			 • Programa Annex (distribució i horaris de presentació Experiències)
18:30 h			

Acte Social. Visita guiada al Barri Vell
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Dissabte 17 novembre
Auditori Josep Irla
9:00 a 9:30 h		
Rebuda i acreditacions
9:30 a 11:00 h		

Conferència inspiradora

		Modera: Dr. Adolfo Agúndez. Université du Québec (Mont-real, Canadà) i Centre de Recherche
en Éducation et Formation Relatives à l’Environnement et à l’Écocitoyenneté.

			

• Educación, ambiente y ecodiudadanía: un reto de transversalidad para la sociedad
educativa.
Dra. Lucie Sauvé. Université du Québec (Mont-real, Canadà) i Centre de Recherche
en Éducation et Formation Relatives à l’Environnement et à l’Écocitoyenneté.

Casa de Cultura de Girona
11:00 a 11:30 h
Pausa - Cafè
11:30 a 13:00 h

Seminari: Reptes ODS

		Concretar accions d’aliança en Educació Ambiental que permetin avançar
en els reptes definits en relació amb els ODS del CNEA’18.

			 • Dels reptes a les accions. ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles.
			 • Dels reptes a les accions. ODS 12 Consum i producció responsables.
			 • Dels reptes a les accions. ODS 14-15 Vida submarina - Vida terrestre.
13:00 a 13:30 h
Conclusions del CNEA’18
			 • Dr. Adolfo Agúndez. Universitat de Québec (Mont-real, Canadà).
			 • Cristina Giménez, Nacho Sánchez, Ferran Montero. Joves reporters, Xarxa d’Escoles
per a la Sostenibilitat de Catalunya.
13:00 a 13:30 h
Cloenda del Congrés
			 • Sr. Arnau Queralt. Director Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
Generalitat de Catalunya.
			 • Sr. Josep Espigulé. President Societat Catalana d’Educació Ambiental.
14:00 h			
			

Glosa musical del CNEA’18
Carles Belda. Veu i acordió.
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1.1.	Educación ambiental
y objetivos del desarrollo
sostenible en el Antropoceno
José Manuel Gutiérrez Bastida. Ponent de la Conferència a Dues Veus

1.1.1.	De la crisis ambiental a la transformación
ecosocial
En junio de 2019, se han cumplido 50 años de la primera definición de la educación ambiental (en adelante,
EA). Bajo el epígrafe “The Concept of Environmental Education” (“El concepto de Educación Ambiental”),
apareció en el primer número de la revista Environmental Education (posteriormente denominada Journal
of Environmental Education) (subrayados originales):
(…) la Educación Ambiental está dirigida a la producción de una ciudadanía que tenga
conocimiento sobre el medio ambiente biofísico y sus problemas asociados, consciente
de cómo ayudar a resolver estos problemas, y motivada para trabajar en su solución.
(Stapp et al., 1969)
A lo largo de estas décadas, han aparecido decenas de nuevas definiciones. Encontramos las que ponen el foco
en el individuo, las que lo hacen en la comunidad, otras más centradas en las actitudes y comportamientos, o en
el desarrollo sostenible, en la acción social transformadora, en la mitigación o adaptación a la crisis global, en el
cambio ecosocial, etc. Todas estas visiones coinciden en que la función de la EA es participar, desde su ámbito,
en la lucha contra la problemática ambiental, contra la crisis ecosocial global. Pero, a la vez, el hecho que tengan
orientaciones tan diferentes nos advierte de la necesidad de identificar el qué, el leitmotiv de la EA. ¿Y dónde
podemos encontrar el qué?
En diciembre de 2017 se celebró el 25.º aniversario de la Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad
(Union of Concerned Scientists, 1997). Con dicho motivo, más de 15.000 científicos evaluaron la respuesta humana
a dicha Advertencia: «Desde 1992, con la excepción que se ha estabilizado la capa de ozono, la humanidad no
solo ha fracasado en abordar los principales desafíos ambientales enunciados, sino que, de forma alarmante, en
la mayoría de ellos estamos mucho peor que entonces». Este colectivo experto afirma que «la humanidad debe
poner en práctica una forma de vida más sostenible que la actual (…). Pronto será demasiado tarde para cambiar
el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso» (Ripple et al., 2017).
¿Y quién marca el citado rumbo? Indudablemente, lo hace la forma de vida noroccidental, nuestro modelo de
producción y consumo. Es un paradigma que determina una manera de entender la relación del ser humano con la
biosfera, con otras especies y con la suya propia. Es la visión antropocéntrica, incluso androcéntrica, de nuestro ser
en el mundo: el ser humano, o mejor el hombre, como centro del mundo, como cabeza de una supuesta jerarquía
entre especies. Esta mirada adoptó desde sus primeros momentos, allá por los comienzos de la Modernidad, un
modelo económico, el capitalismo, y un pacto social, el heteropatriarcado, con los que consolidar una hegemonía
duradera. Un modelo que, con el tiempo, ha devenido en biocida, ecocida y suicida, y cuyo resultado actual es
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una crisis social y ecológica global; es decir, una crisis civilizatoria que incluso ha producido un cambio de era
geológica: el Antropoceno.
Definitivamente, este es el qué de la EA: la perspectiva antropocéntrica que se desarrolla a través del capitalismo
y del heteropatriarcado. Por tanto, su tarea es dar la vuelta a ese enfoque, que tenemos casi integrado en la piel,
y generar una cosmovisión nueva: una transición ecosocial; un proceso de complejas dimensiones que, superando
la actual crisis global, promueva un inédito escenario de justicia social y equilibrio ecológico (Gutiérrez Bastida,
2018). La indignación, cuando «millones de personas se han visto privadas de la oportunidad de llevar una vida
decente, digna y plena y de realizar todo su potencial humano» (ONU, 2015), nos permite cuestionar las principales señas de identidad de la cultura hegemónica, rechazar los modelos conceptuales que dirigen a la humanidad
hacia el colapso, reconsiderar la mayoría de nuestros vínculos con la biosfera y formas de organización a fin de
inducir transformaciones éticas que vayan más allá de las superficiales medidas de ajuste del capitalismo verde.
Igualmente, entraña renunciar a ciertas comodidades cotidianas que agradecemos, pero cuyas consecuencias
ponen en riesgo la vida en el Planeta.
La transición ecosocial parte del reconocimiento de dos principios insoslayables que nos aporta el ecofeminismo:
los seres humanos somos ecodependientes e interdependientes. El ser humano es radicalmente interdependiente;
precisa del trabajo de cuidados de otras personas para sobrevivir, especialmente en la infancia, en la enfermedad
o en la senectud. La interdependencia convierte la posibilidad de vida humana en una realidad. Refleja la noción
de comunidad de intereses entre humanos al objeto del mantenimiento de la especie. Asimismo, la idea de que
el ser humano es absolutamente ecodependiente nos recuerda que somos vida, que somos naturaleza y la importancia de ésta para el ser humano. Nos acerca, también, al significado de comunidad de intereses entre seres
vivos dirigida al mantenimiento de la vida. Este principio evidencia que nuestra presencia en el Planeta no es de
impacto cero y, por tanto, obliga a articular nuestra actividad ecodependiente dentro de los ciclos de la biosfera.
Los principios de interdependencia y ecodependencia son las bases del proceso de construcción de ecociudadanía,
la condición que nos va a permitir movilizar los saberes para transformar las realidades socio-ecológicas, al mismo
tiempo que nos transformamos personalmente. Lucie Sauvé (2014) la define como una forma de relación con el
mundo centrada en el “vivir aquí juntos”, una relación contextualizada y ubicada, que implica la responsabilidad
colectiva respecto a los sistemas de vida de los que formamos parte y que necesita competencias para insertarse
de manera eficaz en las dinámicas políticas de decisión y acción relativas a los asuntos socioecológicos.
La transición ecosocial exige cambios decisivos en muchas esferas y a muchos niveles. Necesitamos desaprender y
reaprender, deconstruir y reconstruir, deshacer y rehacer. Así, se hace imprescindible formar a quienes van a participar en la construcción de estas nuevas sociedades. Para ello, sin duda, la educación necesita sufrir un cambio
radical, regenerarse con y desde las necesarias transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. La
educación debe ayudar a generar personas buenas y creativas que, con su conocimiento y experiencia, sepan que
pueden contribuir a cambiar el mundo. En este sentido, la educación encuentra en la experiencia y el recorrido de
la EA un pilar en la necesaria transformación hacia escenarios de justicia social y equilibrio ecológico.

1.1.2. R
 epasando los objetivos de desarrollo
sostenible: una lectura crítica
En el año 2009, Ban Ki Moon, entonces secretario general de la ONU, en la COP 15, celebrada en Copenhague,
afirmó: «Tenemos el pie atorado en el acelerador y vamos derechos al abismo» (El País, 2009). Esta visión de
sociedad hiperconsumista y descontrolada, que a modo de violento tornado impide escapar a su impulso, y la
certeza de que nos encaminamos hacia el colapso, resume claramente la situación de la vida en el Planeta, y
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coincide con el qué de la EA que hemos descubierto antes. Sin embargo, el diagnóstico de Ban Ki Moon no se
refleja en la declaración de los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS), firmados durante su secretariado,
bajo la propuesta de Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).
Siendo el sistema económico hegemónico la principal causa de la emergencia planetaria que enfrentamos,
la declaración, en su introducción, punto 3, afirma: «Estamos resueltos también a crear las condiciones
necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido…». Estas seis últimas palabras se
repiten conjuntamente hasta 18 veces a lo largo del documento. Incluso comparten el objetivo 8: Promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos. El crecimiento económico es el mantra que se repite y se inserta en nuestro pensamiento sin tener en
cuenta que, en un planeta finito, no puede haber un crecimiento económico infinito.
A pesar de todo, esta Agenda presenta avances respecto a otras anteriores. Se declara que fenómenos como
la crisis energética, el cambio climático, las migraciones, la salud, el consumo y producción o, incluso, el peso
de las grandes corporaciones transnacionales, la identidad de género, la degradación de los ecosistemas o la
pérdida de biodiversidad están cada vez más interrelacionados y, por tanto, no pueden abordarse de manera
aislada. En este sentido, los ODS hacen un novedoso y ambicioso planteamiento explicitado en el punto
55 que «Los ODS y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal…». Otra novedad es el punto 47: «Nuestros Gobiernos son los principales responsables de realizar (…)
el seguimiento y examen de los progresos conseguidos (…)». Y, para ello, siguiendo las directrices del punto 48,
se ha elaborado un marco de indicadores mundiales.
Según los datos de la ONU (2018), ningún país del G20 ha alineado todavía sus presupuestos nacionales con
los ODS. España, en 2019, no ha aprobado ninguno de los 17 ODS (ONU, 2019). Encontramos algunas posibles
referencias a la EA en el objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Concretamente, están en la meta 4.7: ¬«De aquí a 2030,
asegurar que todos los alumnos [y alumnas, añado] adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida sostenibles, etc.». Por su parte, el objetivo 17 habla de «Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible» y se desarrolla bajo los epígrafes de Finanzas,
Tecnología, Creación de Capacidad, Comercio y Cuestiones sistémicas (como aumentar la estabilidad macroeconómica mundial). No aparece la EA, ni la educación para el desarrollo sostenible (EDS), que es el término que
usa el sistema de la ONU.

1.1.3. Las necesarias alianzas educativas
En este último campo de las alianzas, la EA, en cuanto vehículo de procesos de empoderamiento comunitario
y de ejercicio de ecociudadanía, necesita alianzas y diálogo con todos los agentes sociales que van a realizar
esfuerzos en transformar el mundo, como afirman los ODS. Consecuentemente, es importante participar en
esos escenarios para buscar complicidades, colaborar en la superación de simplismos y complicar el debate,
cuestionar el modelo de producción y consumo, denunciar el modelo de crecimiento insostenible en un
planeta limitado, etc., y sembrar semillas de ecociudadanía.
Las alianzas, sin menoscabo de las ineludibles con otros sectores sociales, se perciben prioritarias en tres espacios:
• Los ámbitos vinculados con la educación y la cultura de la sostenibilidad. Es vital promover la educación como
pilar de la transición ecosocial. Una educación permanente en sentido amplio, de autoconstrucción (colectiva y
personal) como seres ecodependientes e interdependientes. Una educación alejada del enfoque instrumental
de la educación neoliberal. Es preciso cambiar competitividad por cooperación, individualismo por colaboración,
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resultados por procesos, etc., impulsando reformas en los sistemas educativos que incluyan en el currículo la
crisis ecosocial global. El reto es ético y, por lo tanto, las causas y consecuencias de los problemas ecosociales y las
competencias para proponer alternativas y llevarlas a la práctica deben ser parte de los programas educativos.
• El mundo sindical. Es dramático que la perversidad del capitalismo obligue a decidir entre preservar los empleos
en las minas de carbón, el combustible fósil con mayores emisiones de CO2, o reducir el cambio climático; entre
los puestos de trabajo de la industria armamentística o la vida de personas en una guerra a miles de kilómetros,
o entre los de las fábricas de coches o disminuir los gases de efecto invernadero; etc. El sindicalismo es un agente
clave en todos estos procesos. Sin embargo, un sector significativo que impulsa también el crecimiento económico para la creación o el mantenimiento del empleo –con medidas como incrementar la producción, invertir
en la construcción de infraestructuras, aumentar el gasto energético, ampliar los regadíos, etc. Es determinante
construir espacios de futuro en común y mucha formación en cultura de la sostenibilidad.
• Las personas indignadas que ya están en acción. El trabajo y establecimiento de redes con agentes que ya están
luchando por el cambio ecosocial es primordial, con los grupos de consumo de producto local y ecológico;
de feministas y ecofeministas; de decrecimiento; de buen vivir o vivir bien; de acogida y solidaridad con las
personas migrantes; de las cooperativas de generación y consumo de energía renovable; de quienes luchan por
la soberanía alimentaria o energética, por la agricultura ecológica, por una economía solidaria, por el cuidado
de la biodiversidad, por una restauración ecológica, por el agua como bien común; de quienes trabajan en el
empoderamiento de la población civil, la democracia real participativa…; es decir, con todos aquellos con los que
compartimos territorios comunes donde dar respuesta a algún problema socioecológico.
La educación ecosocial para la ecociudadanía, al igual que reivindicaba la EA en la Cumbre de Río de 1992, no es
neutra, sino ideológica. Constituye un proceso político que, a través de la transformación ecológica y social de
nuestro modelo de vida, propone una nueva cosmovisión del mundo y una ética ecosocial en las que las personas
desarrollan sus capacidades y aptitudes plenamente y construyen su ecociudadanía ajustando su actividad a los
principios de ecodependencia e interdependencia, cuidando los vínculos con los demás humanos y seres vivos,
atendiendo al fin último de la educación: ser felices.
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1.2. Educar en y para el decrecimiento
Eduardo García Díaz. Ponent de la Conferència a Dues Veus.

1.2.1. El reto del decrecimiento
La sociedad industrializada está cambiando profundamente la ecología planetaria. Según la hipótesis del decrecimiento, dicho cambio procede del choque inevitable entre una organización social basada en el crecimiento
ilimitado y los límites biofísicos que impone el Planeta, decrecimiento que podría llevarnos a un colapso civilizatorio (Acosta y Ulrich, 2018; Casal, 2016; Del Río, 2015; Fernández y González, 2014; Holmgren, 2013; Klein, 2014;
Latouche, 2007, 2009 y 2012; Prats, Herrero y Torrego, 2016; Sempere, 2018; Taibo, 2016; Turiel, 2011, 2016 y 2017).
La crisis sistémica actual se concreta en tres grandes cambios: el agotamiento de los recursos, el calentamiento
global (cambio climático), y una extinción masiva de especies.
En relación con los recursos, los últimos datos son preocupantes: según la AIE (Agencia Internacional de la Energía)
el petróleo tuvo su pico de producción en 2015 (se mantiene una meseta en la producción gracias a la inversión
a fondo perdido que se está haciendo en la hidrofracturación o fracking), y la curva de la TRE (tasa de retorno
energético, relación entre la energía obtenida y la energía necesaria para obtenerla) de la producción de petróleo
es claramente decreciente (próxima a 5 en la actualidad). Esto supone el paso a un mundo de baja energía con
un fuerte impacto social (los combustibles fósiles representan el 80 % del consumo mundial de energía, y el 94
% en el caso del transporte, se requieren TRE mayores de 14 para mantener una civilización como la actual), que
ya comienza a manifestarse con conflictos como el de los chalecos amarillos de Francia (cuyo origen estaría en
las medidas restrictivas sobre el consumo del diésel provocadas porque éste ya llegó a su pico de producción, tal
como nos indica Turiel, 2018). Además, a finales de 2018 la comisión de científicos que asesora a la ONU sobre los
objetivos del desarrollo sostenible (ODS) anuncia que el agotamiento de los recursos es ya un hecho. Y los datos
más recientes nos indican la imposibilidad de sustituir la energía fósil por las energías renovables en el marco de la
organización social capitalista. Como indica Sempere (2018), si falla el suministro energético falla todo lo demás:
resulta insostenible la agricultura industrial (que requiere mucha energía para obtener agua, abonos, plaguicidas
y herbicidas, para mover máquinas agrícolas y para transportar los alimentos producidos), decae la producción
de bienes en la industria y se dificulta la actividad del sector servicios, cuestionando la continuidad de un sistema
basado en el crecimiento ilimitado de la producción y del consumo.
Por otra parte, y en relación con el cambio climático, parece claro que la débil respuesta gubernamental (recomendaciones de la últimas reuniones internacionales, sin poder vinculante, desvinculación de EE.UU. de estos
acuerdos) nos llevan a un escenario en el que posiblemente se sobrepase el límite de los 2 grados para 2030, lo que
supone un “punto de no retorno” y el desarrollo de procesos irreversibles asociados al calentamiento global (cambios drásticos en los ecosistemas), a lo largo del presente siglo (acompañados, como ya señalan varios estudios, de
fuertes hambrunas y desplazamientos masivos de población). Al respecto, el último informe del IPCC del 2018 es
una llamada desesperada de los científicos para que nuestros gestores asuman la gravedad del problema (y eso a
pesar de la actitud moderada del IPCC, pues otros informes de otros grupos científicos, más independientes de las
instituciones, indican que la situación podría ser bastante más grave).
Respecto a los plazos que tenemos para actuar, se barajan dos opciones estratégicas: evitar el cambio reformando el sistema (versión más optimista de la emergencia planetaria y de los plazos) o incrementar la resiliencia de la población ante un cambio brusco y desestabilizador que sería inevitable. La primera alternativa se
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corresponde con el modelo del desarrollo sostenible (por ejemplo, los ODS de la ONU o el Green New Deal);
la segunda, con adaptarnos rápidamente a una situación de decrecimiento que ya se estaría produciendo.
Es en esta segunda perspectiva en la que ubicamos nuestra aportación.
Nadie niega que cualquier propuesta educativa, en el ámbito de la Educación Ambiental (EA en lo sucesivo), debe
partir de un buen diagnóstico de la realidad social y ambiental que debe enfrentar dicha propuesta. En mi opinión, la cuestión es que aún seguimos hablando de una educación que promueva el desarrollo humano individual
y social, pensando en un mundo que ya no existe. Es decir, seguimos manejando diagnósticos de los problemas
del mundo de los años setenta y ochenta del siglo pasado, claramente desfasados respecto de la situación actual.
A inicios del presente siglo, comienza a llegar con más claridad al ámbito educativo la idea que nos enfrentamos
a problemas socioambientales de una extraordinaria gravedad, y se empiezan a usar nociones como la de “emergencia planetaria” y “educar para la supervivencia” (Vilches y Gil, 2009). También aparece la idea que la educación
debe focalizarse en un objetivo: incrementar la resiliencia de la población ante un decrecimiento obligado e
inevitable (Rodríguez-Marín, Fernández-Arroyo y García-Díaz, 2015; García, Navarro, de Alba y del Carmen, 2017;
García, Rodríguez, Fernández y Puig, 2019a; García-Díaz, Fernández-Arroyo, Rodríguez-Marín, Puig-Gutiérrez,
2019b). Según esta perspectiva, el decrecimiento no es una opción moral más, sino un hecho inevitable, por lo que
solo cabe preparar a la población para ese cambio. Y es inevitable por dos razones: en primer lugar, los grupos
dirigentes de nuestra sociedad siguen actuando como si los límites biofísicos no existieran y no estuviéramos ante
un previsible choque con los mismos; en segundo lugar, la población, muy condicionada en sus creencias por los
medios de control social, adopta la actitud de “mirar para otro lado” y no dar relevancia al tema, aun reconociendo en muchos casos la existencia del problema (Heras y Meira, 2016).
Si queremos una sociedad más adaptada a los límites que nos impone el Planeta debemos apostar ya por un
cambio radical de perspectiva sobre los contenidos educativos, sobre las metodologías didácticas, sobre la organización del espacio y el tiempo, y sobre la interacción entre el sistema educativo y el resto de la sociedad.

1.2.2. D
 ecrecimiento y modelos
de Educación Ambiental
En un artículo reciente (García-Díaz, Fernández-Arroyo, Rodríguez-Marín, Puig-Gutiérrez, 2019b), hemos cuestionado el valor del concepto de sostenibilidad como principio orientador de la acción en EA, sobre todo porque
no hay un posicionamiento político claro, al no cuestionar las bases económicas del modelo social basado en el
crecimiento indefinido, tal como señalan Girault y Sauvé (2008). También, en dicho artículo, cuestionamos la
pertinencia de seguir utilizando el concepto en los nuevos modelos de la educación ecosocial y de la ecoalfabetización (Assadourian, 2017; Stone, 2017; Gutiérrez, 2018).
El hecho es que las actuaciones emprendidas bajo el paraguas de la sostenibilidad han tenido poco éxito como
instrumento del cambio social (Naredo, 2006), y ha quedado en evidencia que el capitalismo no está realmente
interesado en que el tema de la sostenibilidad sea algo más que un mero discurso. En ese sentido, deberíamos
reflexionar sobre el argumento que muy atinadamente nos plantea Rull (2010) en relación con el colectivo que
tiene mayor poder de decisión: debemos ser conscientes que la negociación con los promotores del modelo de
crecimiento ilimitado no ha tenido hasta ahora ningún éxito.
En el mismo sentido, el discurso institucional bien intencionado de los objetivos de desarrollo sostenible (ONU,
2015) y de la EDS enmascara la gravedad de la crisis al ignorar el hecho de un decrecimiento inevitable, obviando
el previsible agotamiento en la primera mitad del siglo XXI de multitud de recursos energéticos y materiales;
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la inminente llegada del punto de no retorno en el cambio climático; la imposibilidad de mantener un crecimiento
exponencial de la población y del uso de los recursos, que tiende matemáticamente a infinito, en un planeta que
es finito y en contra de las leyes de la termodinámica y de la ecología. Al respecto, es muy significativo que en
los ODS no haya ni una mención al tema del próximo agotamiento de la energía fósil (objetivo 7) ni tampoco al
carácter destructivo del modelo agrícola industrial o al desastre alimentario asociado al control del tema de la
seguridad y soberanía alimentaria por parte de las multinacionales (objetivo 2). En definitiva, los ODS no suponen
un cambio apreciable respecto a las propuestas tradicionales del desarrollo sostenible (Suárez-López, Eugenio,
Lara y Molina-Motos, 2018), pues se sigue planteando que los graves problemas socioambientales actuales pueden
ser resueltos dentro del marco del neoliberalismo y del paradigma del crecimiento y la innovación tecnológica.
Las preguntas claves son ¿por qué mantenemos un término como el de la sostenibilidad si es tan confuso y está
tan discutido?; ¿por qué asociarlo a términos como ecocentrismo, decrecimiento o resiliencia?; ¿por qué, en el
caso de los partidarios de una sostenibilidad fuerte, no abandonamos ya el término y hablamos sin rodeos de
educar en y para el decrecimiento? En mi opinión, la perspectiva decrecentista cuestiona la noción de sostenibilidad, siendo incompatible con ella. Es decir ¿tiene sentido hablar de mantener algo cuando estamos en una
situación radicalmente desequilibrante de choque con nuestros límites biofísicos?, ¿tiene sentido seguir hablando
de conservar nuestro estilo de vida o de conservar la biosfera “tal como es” en vez de comenzar a adaptarnos a
una situación radicalmente nueva? Pienso que la sostenibilidad era un concepto útil en los años noventa, pero
con los datos actuales ya sabemos que cualquier tipo de crecimiento es imposible, pues ahora se trata de un
ajuste a unos recursos decrecientes (que son los que determinan la capacidad de carga), de forma que ya no
hay nada que mantener sino más bien resistir y evitar la extinción del mayor número posible de seres humanos.
Por tanto, nuestro esfuerzo no debe centrarse en reformar el sistema (parchearlo) en el sentido de la educación
para un desarrollo sostenible o de los ODS, sino en preparar a la población para que el inevitable choque sea
lo menos lesivo posible. En definitiva, creemos que el concepto se mantiene no por sus bondades como principio organizador de un campo teórico, sino por la fuerte presión institucional existente sobre los colectivos
correspondientes (presión que afecta múltiples ámbitos: asumir las directrices de las administraciones en la petición de subvenciones, la autocensura en la redacción de proyectos de investigación o a la hora de poner títulos
y contenidos a cursos de formación, problemas para desarrollar tesis doctorales y para publicar si no es dentro del
marco “oficial” de la sostenibilidad, etc.).

1.2.3. P
 rincipios básicos de una Educación
en y para el Decrecimiento
En primer lugar, los contenidos deben formularse y organizarse atendiendo a la necesidad de incrementar la
resiliencia de la población ante la situación de decrecimiento. Se trataría de promover una escuela para la vida
en la que seamos felices como personas que colaboran en el desarrollo de su comunidad, pero en el contexto
de un mundo con menos recursos. En este contexto son claves la construcción del sentimiento de comunidad,
de redes horizontales democráticas cogestionadas y de la capacidad de trabajo cooperativo. Es decir, toda la
comunidad educativa debe comprender la importancia de las sinergias y de la colaboración como elementos
claves en la resolución de los problemas; así como la construcción de todos aquellos contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que supongan un mejor ajuste de la actividad humana a los ciclos y flujos de
la biosfera. Según este enfoque, no nos vale ni la propuesta académica tradicional (una enorme cantidad de
contenidos inútiles para adaptarnos a la nueva situación del mundo), ni las propuestas innovadoras de corte
activista, que en su “todo vale” (ahora la moda es la inteligencia emocional) obvian contenidos procedimentales
y conceptuales básicos para esa adaptación. Aquí la clave es distinguir claramente lo fundamental de lo accesorio.
Algunos ejemplos de nociones fundamentales que proponemos son: eco-socio-sistemas (visión integradora de
los sistemas naturales y sociales), comparación entre el metabolismo circular (biosfera) y el lineal (sociedades
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industrializadas actuales), ecodependencia, eficiencia energética, la complementariedad como principio organizador de la vida, etc.
En segundo lugar, frente a la multiplicidad de metodologías didácticas, proponemos una metodología didáctica
integradora basada en la investigación de los alumnos, que los capacite para enfrentar, con espíritu crítico y
creatividad, los problemas socioambientales. Es muy significativo que, en un texto innovador actual, como el de
educación ecosocial de González (2018), se dé la misma relevancia a métodos de muy diferente nivel epistémico
(con una evidente confusión entre metodología y recursos didácticos concretos): juego, rincones, aprendizaje cooperativo, aprendizaje dialógico, aprendizaje por proyectos, aprendizaje servicio. Es notable en EA la dispersión
de propuestas metodológicas que impide definir con claridad con qué modelo didáctico estamos trabajando, lo
que no deja de ser una manifestación de activismo (Rodríguez y García, 2009). Al respecto, proponemos integrar
métodos y recursos didácticos concretos en un mismo marco metodológico: una metodología didáctica basada en
la investigación, de corte constructivista, que capacite a las personas para resolver los problemas asociados a la
situación de decrecimiento, metodología que integraría propuestas metodológicas más concretas, evitando una
dispersión metodológica que dificulta que nuestra intervención educativa sea coherente (García, 2004; García y
Cano, 2006). Planteamos, además, que la investigación debe servir para desarrollar las formas de conocimiento
que son más resilientes (conocimiento científico, pensamiento complejo).
En tercer lugar, la organización del espacio y del tiempo debe facilitar, también, la adaptación al decrecimiento,
de forma que los centros educativos se conviertan en enclaves de referencia en la transición para toda la comunidad y en lugares de intercambio. Esto incluiría ofrecer tiempos amplios y flexibles, no compartimentados en áreas
curriculares, sino dedicados a resolver problemas, con ritmos adecuados a las características de los participantes
y del problema en cuestión; diseño en mosaico del espacio, que prime la diversidad de usos y la polivalencia,
con predominio de espacios y tiempos centrados en tareas básicas como la agricultura (huertos) y la creación y
reparación de objetos (talleres); desarrollo de mercadillos ecológicos y otros recursos similares que faciliten los
intercambios e integren los espacios y tiempos del centro en su contexto social, etc.
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1.3. Relato de un congreso
Adolfo Agundez-Rodríguez. Ponent de les Conclusions del Congrés.

Las conclusiones presentadas aquí se basan en la reflexión del autor a partir de lo observado y escuchado
durante los dos días de congreso. Se trata, por tanto, de una visión personal que, en ningún caso, pretende
abarcar toda la enorme riqueza de presentaciones e intervenciones que se produjeron durante el congreso.
Más que una conclusión, se trata de una reflexión abierta, pensada para entrar en diálogo con las reflexiones
(y conclusiones) que haya realizado cada participante en el congreso.
En el horizonte de estas reflexiones-conclusiones está la “triple necesidad” anunciada por Genina Calafell en su
charla de presentación del congreso: la necesidad de ir construyendo un lenguaje común donde reconocernos;
la necesidad de avanzar sin caer en lugares comunes; la necesidad de indagar en nuevas maneras de pensar y en
nuevas alianzas. Estas tres alianzas apuntan en un mismo sentido: la necesidad de imaginar, juntos, futuros de
alianzas, políticas y acciones que nos saquen de un enfoque de la educación ambiental estancado en la realidad
de los años 1980. Tal y como nos relataba Eduardo García en la Conferencia a Dos Voces del primer día de congreso, en esos años 1980 aún había tiempo para reaccionar a la crisis ambiental; sin embargo, la inminencia del
colapso ambiental debería impulsarnos a otra forma, radicalmente diferente, de entender y practicar la Educación
Ambiental, de manera que responda a la realidad que vivimos hoy en día; la urgencia en la que nos sitúa el colapso
ambiental indica que una finalidad fundamental de la Educación de hoy en día es capacitar a la gente para
afrontar y adaptarse a ese cambio radical que limita de forma inevitable el crecimiento. José Manuel Gutiérrez,
la segunda voz de esa conferencia, nos alerta con indicadores internacionales que muestran que, salvo en lo que
respecta a la recuperación de la capa de ozono, la salud ambiental del mundo se deteriora progresivamente en
todos los demás aspectos evaluados. En este marco general se situó el congreso de educación ambiental en su
apertura. Es el marco desde el que se enfocan estas reflexiones-conclusiones.
Antes de continuar, cabe felicitar a las personas organizadoras de este congreso nacional sobre un tema fundamental de la Educación (y de la Educación Ambiental) contemporánea, como es el tema de las alianzas
necesarias entre los diferentes actores del ámbito educativo, instituciones, universidades, entidades y centros
educativos, alianzas sin las cuales nuestras acciones educativas, sean las que sean, estarán siempre mermadas.
Sin estas alianzas, el potencial de nuestras intervenciones educativas no será completamente aprovechado.
En consecuencia, su alcance será menor que el que pueden tener dichas acciones cuando se hace realidad el
trabajo en equipos integrados por personas que, venidas de diferentes ámbitos, cooperan en proyectos conjuntos
de educación ambiental, coordinando esfuerzos y posibilidades que son diferentes y, a la vez, complementarios en
la búsqueda de metas comunes. Como son complementarios, son necesarios todos estos esfuerzos, posibilidades y
saberes diferentes. Y esta puede ser mi primera conclusión-reflexión: este congreso nos ha permitido recordarnos
hasta qué punto toda esta diversidad de saberes, esfuerzos, posibilidades y compromisos, que cada una y cada
uno desarrollamos en nuestros diferentes espacios profesionales, son necesarios y complementarios. Quizá la
diversidad es una de las cosas más relevantes que tenemos en común.
Las alianzas nos permiten poner en relación estos espacios laborales diversos, para propulsar nuestros trabajos
respectivos más allá de los límites y reducciones que se imponen cuando trabajamos cada cual desde nuestros
propios compartimentos-estancos. En este sentido, las alianzas nos permiten no solamente complementarnos
y llegar allí donde no podríamos llegar solos. Las alianzas, al situarnos en relación y en cooperación con otras
personas de ámbitos profesionales diferentes, son un espacio privilegiado para reinventarnos como profesionales, adentrándonos en espacios de trabajo transprofesionales, donde las personas administradoras son también
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personas educadoras, donde las personas educadoras son también administradoras en la sociedad educativa de
la que nos hablaron, entre otros, Pere Vila en la mesa que abrió el congreso y Lucie Sauvé en su Conferencia
inspiradora. Estos espacios transprofesionales deben ser espacios presididos por la confianza, donde todas las
personas implicadas participen tanto en la toma de decisiones relacionadas con la planificación y evaluación
de los proyectos de educación ambiental, como con su puesta en práctica y con su financiamiento.
Esta segunda conclusión-reflexión que presento apunta, por tanto, a la necesidad de coconstruir y mantener
estos espacios transprofesionales de confianza mutua y responsabilidades intercompartidas. Son necesarios espacios que abran “caminos de alianzas esenciales entre personas que están en la primera línea de la educación
ambiental”, en palabras de Genina Calafell durante su charla de presentación del congreso, donde nos recordaba, además, que cada institución es perfectamente consciente de la imposibilidad de alcanzar en solitario
los objetivos del desarrollo sostenible marcados para el año 2030.
En este sentido, mientras Pere Vila recalcaba, al inicio del congreso, la necesidad de estas alianzas, la presentación
de experiencias en la tarde del primer día nos demostraba el potencial añadido que pueden tener nuestros proyectos educativos cuando esas alianzas se dan con estas características, así como los retos que afrontamos
a veces (o a menudo) por esta falta de espacios verdaderamente transprofesionales.
Como no podía ser de otra forma, este congreso nos ha dejado algunos logros y retos.
Los logros apuntan en varios sentidos. Algunos de ellos son los siguientes:
• Fermí Santamaría y Marta Subirá señalaban el logro inmediato y real de haber llenado la sala del congreso
en su inauguración. Este indicador de éxito se mantuvo hasta el acto de clausura final. Genina Calafell nos
proporcionaba algunos datos en este mismo sentido: 225 personas participantes (docentes, personal técnico,
investigadores, trabajadores de distintas instituciones y entidades); 87 experiencias presentadas, 52 de las cuales fueron aceptadas.
• El éxito de asistencia de personas llegadas de todos los campos de acción de la educación ambiental en Cataluña,
reunidos dos días para dialogar sobre las maneras de fortalecer y generar alianzas en torno a un enfoque común
de la Educación Ambiental, muestran que este campo de investigación y acción es, efectivamente, ese “terreno
abonado para las alianzas” del que nos habló Silvia Llach.
• Carles Gispert nos presentaba modos de caminar hacía la elaboración de campus universitarios ecológicos intersectoriales, que son ya una realidad, en mayor o menor medida. También señalaba la presencia creciente de
grupos de investigación en el campo de la sostenibilidad dentro de las universidades.
• Marta Subirá nos habló de la aprobación inminente de una moción en el parlamento para observar la evolución
de la implantación de los objetivos para el desarrollo sostenible en los planes de gobernanza. Esta plataforma
de evaluación puede ser una oportunidad no solo para evaluar estos objetivos, sino también para reformularlos
y reinventarlos a la luz de las intervenciones y reflexiones de los participantes en el congreso.
• En las experiencias se han relatado acciones colectivas, fundamentales para generar cambios ecosociales urgentes hoy en día. Esas experiencias reflejan la realidad que nos relataba José Manuel Gutiérrez: que somos cientos,
miles de personas sensatas (no frikis), personas indignadas que ya estamos en acción.
• Algunas experiencias relatan alianzas fructíferas entre disciplinas. Es un tipo de alianza que se observa cada
vez en mayor medida, sobre todo en el diálogo entre las artes y las ciencias. Se considera una alianza con
gran potencial educativo que habría que desarrollar más.
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• En las experiencias y seminarios se ha recalcado la importancia de construir y planificar conjuntamente los proyectos en alianza. Sin este elemento de planificación conjunta, no podemos hablar de una verdadera alianza.
• Se reconoce en los seminarios la gran riqueza que proporciona la diversidad a los proyectos, tanto de agentes
implicados, como de acciones emprendidas. Se entiende que las acciones concretas realizadas en contextos
específicos (entre otras, las presentadas durante el congreso) pueden ser fácilmente transferibles a otras realidades, adaptándolas a cada contexto.
• Recientemente, se ha abierto un nuevo espacio educativo en el currículum relacionado con el aprendizaje-servicio, que será obligatorio en Cataluña desde el año que viene, aunque ya se está aplicando en muchas escuelas.
Este nuevo espacio se contempla como una oportunidad para la práctica de la educación ambiental en las aulas
catalanas.
• José Manuel Gutiérrez nos recuerda que, aun siendo un enorme desafío, la transición ecosocial ya se manifiesta
en múltiples acciones y experiencias. Aunque la lógica neoliberal está muy integrada en nuestra cosmovisión
del mundo y es difícil despojarse de ella (es fundamental deconstruir conocimientos y maneras de estar en el
mundo), hay cambios radicales que son ya una realidad: desde muchos espacios de pensamiento diferentes,
como por ejemplo desde el ecofeminismo, los movimientos sociales, las cooperativas, etc. Es importante visibilizar estos territorios donde se presentan elementos de la Educación Ambiental que nos unen. Lucie Sauvé
nos habló de la fuerza que tienen los movimientos sociales, entre otros, para promover una ecociudadanía
comprometida en procesos de reflexión-acción para afrontar la crisis socioambiental resistiendo a las dictaduras
de los mercados nacionales e internacionales. Eduardo García puso el ejemplo concreto de la permacultura
como acción que aumenta la resiliencia. La óptica de la resiliencia y de los límites biofísicos del Planeta deben
ser dos referentes primordiales de la educación ambiental. Los límites biofísicos no son un tema ni ideológico,
ni político, ni ético: son una realidad innegociable. El discurso político y ético siempre deben ir de la mano del
discurso acerca de los límites biofísicos de la Tierra.
Algunos de los retos son los siguientes:
• Se observan dificultades a la hora de definir el concepto de alianza, de representarlo y de ilustrarlo. Parece
más fácil y claro definir lo que no es una alianza, por ejemplo como una ausencia de espacios transprofesionales. Desde esta realidad parece conveniente, al hilo de lo trabajado en el Congreso, reflexionar de manera
conjunta en torno a las preguntas: ¿qué es una verdadera alianza?; ¿qué características tiene?; ¿qué formas
puede tomar?; ¿cómo puede concretizarse? Podría ser interesante recoger las respuestas a esta pregunta de las
personas participantes en el congreso, para poder analizarlas y tomar el concepto común de alianza y sus características como referente para el fortalecimiento del trabajo conjunto en educación ambiental en Cataluña.
• En este mismo sentido, preocupa el hecho de que el financiamiento es el factor que media y condiciona, a veces,
las relaciones entre diferentes agentes de la Educación Ambiental. Se entiende que una verdadera alianza
debe ir más allá de una relación centrada en el financiamiento y la administración de recursos económicos. Se
reconoce que el financiamiento puede ser el punto de partida de una alianza para, desde ahí, saltar al trabajo
conjunto en torno a la planificación de los proyectos educativos. Se defiende el trabajo conjunto sobre los
proyectos como un factor esencial de la alianza. Es necesario crear espacios para que esto se produzca en vistas
a generar verdaderas alianzas que vayan más allá de relaciones puramente económicas.
• 
Fermí Santamaría nos señalaba la importancia de resaltar, desde la política educativa, la trascendencia y
la relevancia social del trabajo realizado por los actores del terreno.
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• Sílvia Llach plantea el reto que supone la integración de los objetivos de una educación ambiental transformadora en los espacios educativos formales, escuelas y universidades. Dichos objetivos deben estar relacionados
con los procesos de evaluación para ser eficaces y poder contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con el medio ambiente. En este sentido, la educación ambiental apunta a una formación en competencias aplicadas necesarias al desarrollo de la ecociudadanía en el sentido presentado por Lucie Sauvé:
“una ciudadanía ecológica, que inscribe nuestra humanidad en la trama global de la vida, que llama a una
democracia ecológica y que reconoce la naturaleza como sujeto; una ecociudadanía consciente de los lazos
esenciales entre sociedad y naturaleza, informada de las realidades socio-ecológicas, crítica, competente,
creativa y comprometida, capaz de participar en los debates públicos, en la búsqueda de soluciones y en
la innovación ecosocial”.
• Eduardo García nos planteaba que, en la realidad ambiental de colapso que preside el s. XXI, no podemos
seguir negociándolo todo. Hay cosas innegociables en EA, que no se pueden tolerar y que exigen plantar cara
a la lógica neoliberal imperante. La resistencia frente a toda forma de explotación según esta lógica, traída de
la mano de Lucie Sauvé, así como la desobediencia mencionada por el público durante la ronda de preguntas
tras su conferencia, son herramientas para combatir lo innegociable por atentar contra la dignidad ligada a la
vida y contra la libertad de pensar mundos diferentes. En un mundo que tiende a encarcelar el pensamiento
divergente, esto es fundamental.
• Los retos de la educación ambiental que plantea Eduardo García van en un triple sentido: 1) un cambio metodológico (si los ecosistemas se transforman de manera radical, habrá que aumentar la capacidad de resolver problemas de manera colectiva); 2) Un cambio radical de los contenidos tratados (de manera global, enmarcados
en la comprensión de los ecosistemas y de los ciclos de la biosfera); 3) Un cambio de perspectiva, para adoptar
la perspectiva decrecentista, que es ya una realidad hoy en día.
• Por su parte, los retos de la Educación Ambiental planteados por José Manuel Gutiérrez también apuntan
a la acción colectiva. Además, propone llevar la educación a espacios fértiles para ello, pero olvidados tradicionalmente, como pueden ser los sindicatos de trabajadores. La educación ambiental en los sindicatos
es fundamental en un mundo donde a menudo se debe elegir entre combatir el cambio climático (u otras
problemáticas ambientales) o mantener sin sacrificar puestos de trabajo que contribuyen al agravamiento
de la problemática.
• Durante las sesiones de seminarios y de presentación de experiencias se ha manifestado el reto de la diversidad.
Se ha detectado que existen sesgos en los perfiles de las personas implicadas en proyectos que abordan temáticas diferentes. Hay, por ejemplo, perfiles que predominan más en temáticas de biodiversidad, con un perfil más
técnico. Se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo generar los espacios transprofesionales en todas las temáticas
tratadas?
• También durante las sesiones de seminarios y experiencias se ha manifestado que, en el campo de la Educación
Ambiental, estamos estancados en zonas de confort a la hora de generar nuevas acciones. Nos traiciona el
bagaje que tenemos. El desafío se plantea como la búsqueda de nuevas propuestas, partiendo de nuestra
historia, pero encaminados a afrontar y abordar desde ahí los nuevos territorios de la ecociudadanía.
• Un reto transversal presente en todo el congreso plantea la necesidad de repensar el currículum en términos
de contenidos, metodologías y alianzas en espacios transprofesionales. La pregunta sería: ¿en qué medida el
currículum actual favorece las finalidades de la Educación Ambiental contemporánea y en qué medida hay que
transformarlo para hacer frente a la nueva realidad ecosocial?
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• Como hemos avanzado anteriormente, Genina Calafell nos planteó la necesidad de hablar un lenguaje común.
Vimos la desconexión entre el discurso del desarrollo sostenible y el discurso de la EA en las tres conferencias
principales. Esta desconexión puede provocar incomprensiones y desencuentros si los actores de la EA no dialogamos profundamente de los elementos diferentes que provocan este desencuentro.
• Socializar la EA es un reto transversal en los espacios de reflexión que hemos compartido estos días. Socializar
de manera que la sociedad entera, entendida como la sociedad educativa que nos presentaba Lucie Sauvé, se
movilice en términos de desarrollo de una ecociudadanía que sitúa al centro la dimensión política.
• José Manuel Gutiérrez nos hablaba del olvido frecuente de sabernos seres interdependientes y ecodependientes. El reto sería recordárnoslo hasta interiorizarlo. Preguntarnos, ¿cómo reconstruye y reinventa esta interdependencia y ecodependencia nuestros modos de producción y consumo, nuestra manera de relacionarnos con
el medio ambiente y nuestra forma de organizarnos política, económica y socialmente?
• El discurso elaborado en los seminarios y experiencias no está en consonancia a veces. Ocurre, por ejemplo, al
tratar el tema de los retos de la Educación Ambiental. Mientras en los seminarios el discurso está enfocado a
retos en la línea de transformar el mundo, en las experiencias el discurso está centrado en acciones más concretas y locales, más adaptadas al contexto y la realidad de las escuelas primarias y secundarias. Se observa la
necesidad de trabajar más en el campo de la educación de adultos. También se menciona el gran potencial que
tienen los proyectos intergeneracionales, donde la escuela queda integrada en el marco amplio de la sociedad
educativa en cuestiones de medio ambiente. Se resalta la importancia de crear alianzas entre generaciones.
• En los seminarios se observa la dificultad de realizar un trabajo centrado en los retos. Sin embargo, al trabajar
directamente sobre las acciones parece que la reflexión resulta más fácil. Se plantea la importancia de trabajar
conjuntamente sobre retos comunes para, desde ahí, solidificar las alianzas y generar acciones innovadoras y
adaptadas a la realidad ambiental de hoy en día. Sin este trabajo en torno a los retos de la educación ambiental,
es fácil caer en lugares comunes y repeticiones desfasadas. Las alianzas permitirán afrontar nuevos retos.
• En las experiencias y seminarios se menciona que la evaluación es la gran asignatura pendiente de la educación
ambiental. Se propone que el próximo congreso esté enfocado al tema de la evaluación.
Este congreso nos ha dejado dos imágenes muy sugerentes. Una fue de la mano de Eduardo García, que nos
señaló la situación titánica (del Titanic hundiéndose) que estamos viviendo. Otra surgió de la mano de José
Manuel Gutiérrez, que nos situó dentro de un coche a toda velocidad apretando el acelerador hacia el desastre.
Este congreso es una invitación a revertir estas imágenes con otras imágenes igual de potentes, imágenes invisibles que la EA tiene la obligación social y la responsabilidad de visibilizar. Las 52 experiencias presentadas en el
congreso son los salvavidas del Titanic, y los transportes públicos y activos (bicicletas, marcha a pie, etc.) que no
saben de aceleradores con efecto invernadero.
En este congreso se han reforzado alianzas y se han construido otras antes inexistentes. Este tipo de espacios de
encuentro debe tener la continuación y proyección que exige un tema tan importante como el de la Educación
Ambiental. Quiero hacer llegar mi felicitación a las personas organizadoras, por haber posibilitado este espacio
de encuentro, reflexión y diálogo, que es ya un éxito desde mucho antes del momento en el que se inició el
congreso. Y es una felicitación que se extiende a todas las personas presentes en ese espacio participativo, donde
se generaron nuevos conocimientos y afectos que facilitan, sin lugar a duda, la consolidación renovada de alianzas
ya existentes, así como la creación de nuevas alianzas que no existían y que este encuentro permite imaginar y
poner en marcha. Como nos recordaba ayer Genina Calafell, la ilusión es el motor para haberlo hecho y seguir
haciéndolo en el futuro. Es la ilusión para seguir sembrando semillas de ecociudadanía, como nos dirían a coro
José Manuel Gutiérrez y Lucie Sauvé.

2	DELS REPTES
DELS OBJECTIUS
PER AL
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
A LES ACCIONS
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2.1. Context dels seminaris
El Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) es planteja com un espai per a la reflexió, la discussió i la construcció de coneixement dels professionals de l’Educació Ambiental de Catalunya, que permet assumir els reptes en
la formació de la ciutadania i avançar conjuntament cap a un futur més sostenible. El Congrés esdevé una acció de
les institucions i la governança per assumir la responsabilitat i el compromís davant la Declaració dels 17 objectius
de desenvolupament sostenible (ODS) definits per la UNESCO. Els ODS ens fixen la nova agenda cap al 2030 i
declaren l’educació com un estratègia clau i essencial per a aquest horitzó. Ha de ser una Educació Ambiental que
respongui a aquesta necessitat urgent definint objectius i continguts educatius pertinents, introduint pedagogies
que apoderin la ciutadania i els estudiants, i demanant a les seves institucions que incloguin els principis de la
sostenibilitat en les estructures de gestió.
Durant el Congrés, es plantegen dos espais de seminaris on es treballen els ODS des d’una òptica cooperativa i
col·lectiva mitjançant grups de treball. Els seminaris són un espai d’intercanvi d’idees i de construcció col·lectiva
per arribar a acords comuns per avançar cap a una Educació Ambiental que tingui en compte els ODS mundials
definits per la UNESCO.
Durant els seminaris del CNEA es discuteixen de forma explícita l’ODS 12 (consum i producció responsables),
l’ODS 14-15 (vida submarina i vida terrestre) i l’ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles). Aquest espai de treball
s’organitza en dues sessions d’una durada d’una hora i mitja on els participants es distribueixen en sis grans grups
(dos grups per a cada ODS). Els altres dos ODS definits com a prioritaris per la CNEA (ODS 4 i ODS 17) es treballen
de forma transversal a cada espai del Congrés, i també als seminaris.
A cada seminari, hi participen entre 30 i 35 professionals de l’Educació Ambiental, que s’organitzen en grups de
treball de cinc o sis membres. El perfil dels professionals és divers: ja que hi ha participants que tenen el seu àmbit
d’actuació professional a institucions públiques, universitats, entitats d’Educació Ambiental o centres educatius.
La diversitat és clau ja que la finalitat d’aquests seminaris és, justament, teixir aliances entre institucions, universitats, entitats i centres educatius per proposar accions d’Educació Ambiental que considerin la sostenibilitat de les
ciutats, la diversitat dels ecosistemes i el consum responsable.
En total, es van constituir dos seminaris per a cada ODS, els qual es desenvolupaven seguint la mateixa dinàmica i
metodologia, i estaven dinamitzats per educadors. Al final, es van formar 36 grups de treball.
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2.2. Metodologia, objectius
i descripció
2.2.1. Seminari 1
El seminari 1 es realitza el dia 16 de novembre de 12:00 a 13:30. Aquest espai de treball es planteja amb l’objectiu
de proposar accions d’EA que permetin avançar en els reptes definits en relació amb l’ODS específic de treball del
seminari.
Per tant, en aquest seminari es proposa identificar quins són els reptes prioritaris per a la comunitat de professionals en Educació Ambiental en relació amb les fites que proposa l’ODS que treballa cada grup. A la vegada, es
persegueix determinar quines són les dificultats i oportunitats per avançar en aquests reptes definits. I, per últim,
es busca proposar accions en Educació Ambiental que permetin avançar en aquesta direcció.
Per començar, es comparteix la finalitat i els objectius del seminari amb els participants, el context dels ODS en
general i de l’ODS específic que es treballarà al seminari. Els participants s’agrupen en grups de treball de persones
de diferents àmbits (institucions, centres educatius, universitats, entitats d’Educació Ambiental) i se’ls reparteix
uns cartells A4 amb les imatges i fites de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides de l’ODS específic del seminari
(vegeu exemple Figura 1). Primer, individualment, cada participant pensa i escull dos o tres fites que considera
més prioritàries i defineix un repte concret que cal assolir, entenent el repte com un objectiu que constitueix un
estímul i un desafiament per a qui se’l proposa per promoure un canvi.

Figura 1. Exemple de fites de l’Agenda 2030 per a l’ODS 11 repartides als participants.
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Un cop cada participant ha escollit unes fites i definit uns reptes a nivell més local i proper a la seva professió,
es comparteix amb la resta del grup per consensuar quins reptes s’escullen com a prioritaris per a cada fita i es
redacta en el full d’activitat (vegeu Figura 2). A cada full d’activitat hi queden plasmats una fita i el repte consensuat per a aquella fita.

Figura 2. Exemple de full d’activitat per a cada fita escollida i repte definit per a aquesta.

Per continuar, cada grup de treball identifica les dificultats i oportunitats que ofereixen els reptes definits i les
escriu a uns Post-it de colors diferents (vegeu Figura 3). En aquesta activitat, la dificultat s’entén com una feblesa
o deficiència que es vol solucionar o superar; mentre que l’oportunitat, com una intervenció encertada i/o que és
convenient.

Figura 3. Exemple de full d’activitat per a les dificultats i oportunitats de cada repte plantejat.
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Un cop s’ha reflexionant sobre les dificultats i oportunitats que plantegen els reptes definits, els participants
pensen accions d’Educació Ambiental. Entenent l’acció d’Educació Ambiental com una activitat educativa d’aula/
centre educatiu, defineixen una intervenció dins una comunitat social/territorial, una proposta o un procés
d’avaluació, una reflexió per a la transformació social en el marc de l’Educació Ambiental. Aquestes accions es
plantegen per resoldre el repte i assolir les fites, superant la dificultat definida i desenvolupant l’oportunitat.
Un cop definides es redacten en el full d’activitat per tal de fer-ne constància.
Per últim, els educadors recullen tot el material per poder preparar-lo per a la següent sessió de seminari. Com a
resultat d’aquest primer seminari, s’obté una llista d’accions d’Educació Ambiental proposades pels participants
tenint en compte els reptes que es volen assolir (vegeu els reptes i les accions proposades als subapartats de
resultats 2.3.2., 2.3.4., 2.3.6., 2.3.8.).

2.2.2. Seminari 2
El segon seminari es realitza el dia 17 de novembre de 11:30 a 13:00 i es planteja amb l’objectiu de concretar
accions d’aliança en EA a partir de la contribució o el canvi estructural, organitzatiu, comunitari, formatiu i/o de
gestió del temps i l’espai dels diferents actors de l’aliança. S’entén l’aliança com un treball conjunt de professionals
que pertanyen a entitats diferents per assolir uns objectius comuns inclusius acordats entre entitats participants.
Per tant, en aquest seminari es proposa prioritzar les accions en Educació Ambiental plantejades al Seminari 1 per
avançar en els reptes segons un criteri d’aliança i analitzar les accions prioritzades en funció dels àmbits: estructura
i organització, comunitat, formació, gestió del temps i de l’espai. A més, també es defineix la contribució de cada
sector (institucions, universitats, entitats i centres educatius) o la necessitat de canvi de cada sector en relació amb
els àmbits definits.
Seguint amb la metodologia del Seminari 1, s’inicia el treball compartint la finalitat i els objectius del Seminari
2, i es fa un recordatori del context dels ODS. Els participants es distribueixen en grups de treball i se’ls donen
totes les accions definides per tots els grups de treball que, en el Seminari 1, van centrar-se el mateix ODS que
ells. Per exemple, si un grup va treballar l’ODS 11 i va definir tres reptes i cinc accions durant el Seminari 1,
trobarà aquests reptes i acciones recollides en el conjunt total de 21 reptes i 31 accions definides per tots els
grups que treballaven l’ODS 11. Cada grup de treball haurà de prioritzar les 10 accions més rellevants d’aquest
conjunt d’accions, que poden ser les que ells van proposar com a grup o bé d’altres. A la Figura 4 es mostra un
exemple de full d’activitat on els participants prioritzen les accions i els atorguen un valor de l’1 al 10 (considerant
l’1 l’acció més important).
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Reptes

Accions

1. Promoure una gestió forestal
sostenible.

1.1. Promoure entre centres educatius
l’aliança mitjançant itineraris en
bicicleta per descobrir i educar-se
en el territori i els usos.

2. Conscienciar sobre la regulació efectiva
i contundent de la comercialització
d’espècies exòtiques.

2.1. Potenciar les visites d’escoles a
centres de recuperació de fauna
perquè els alumnes coneguin les
espècies exòtiques i els problemes
que ocasionen.

3. Ampliar la superfície de territori
protegida amb una normativa
consensuada com a resultat d’un
procés participatiu comú.

3.1. Comunicar i educar en relació a
potenciar un procés participatiu
d’agents implicats en el territori
per copsar interessos i arribar a un
consens.

4. Conscienciar socialment sobre les
problemàtiques de les espècies
invasores sobre els ecosistemes.

4.1. Organitzar xerrades i tallers
d’educació a escoles i ciutadania
en general especialment a sectors
vinculats amb aquelles espècies
(agricultors, pescadors...)
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Priorització de les accions
d’aliança: 1 al 10

Figura 4. Exemple de full d’activitat on prioritzar i valorar les accions d’Educació Ambiental de l’1 al 10.

Seguidament, cada grup de treball escull un acció i pensa quina és l’aportació que pot fer cada sector professional;
des de les institucions públiques, els centres educatius, les entitats educatives i les universitats per a l’assoliment
de l’acció des de l’aliança. Aquestes propostes es recullen a un full d’activitat (vegeu Figura 5) en el qual també es
codifica per colors l’aportació de cada sector: en blau la de les institucions, en verd la dels centres educatius, en
vermell la de les entitats educatives i en taronja la de les universitats. D’aquesta forma, en els resultats (apartat
2.3.9) es pot identificar visualment l’aportació de cada àmbit professional. Un cop es realitzen les aportacions
des de cada sector professional de l’EA, es categoritzen segons si són propostes que impliquen accions en l’àmbit
organitzatiu i estructural, el comunitari, el formatiu o la gestió de l’espai i el temps (vegeu Figura 5).
Algunes categories que es defineixen i es comparteixen prèviament són les següents:
Àmbit estructural i organitzatiu: fa referència als aspectes de funcionament de les institucions, els centres,
les entitats i/o les universitats i l’organització de treball, de comunicació, els espais de coordinació i la forma
de desenvolupar i assolir tasques. També es relaciona amb la gestió dels recursos (humans, econòmics, etc.).
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Àmbit comunitari: Fa referència a la implicació i/o participació dels tècnics, el professorat, el personal, els educadors, les famílies, l’alumnat, els usuaris, els diferents agents socials i culturals, la ciutadania d’un municipi o la
comunitat d’un barri, etc.
Àmbit formatiu: Fa referència als coneixements i/o els continguts que cal que es coneguin (s’ensenyin, es difonguin, es divulguin, es comuniquin, etc.) des dels diferents sectors i en cada un d’ells. També inclou la metodologia
que s’utilitza per treballar aquests coneixements i els valors que es transmeten.
Àmbit de gestió de l’espai i el temps: Fa referència a la gestió del temps del qual es disposa i els espais d’actuació
i organització (interns i externs).

Acció
Àmbit: Organitzatiu
i estructural

Àmbit:
Comunitari

Àmbit:
Formatiu

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps

Figura 5. Exemple de full d’activitat per categoritzar l’acció d’aliança.

Els resultats del Seminari 2 es configuren a partir de les accions analitzades des de l’aliança entre els diferents
sectors i les seves propostes de canvi en l’aspecte organitzatiu i estructural de les institucions i entitats, en l’àmbit
comunitari, formatiu i/o de gestió de l’espai i el temps. Un cop es realitzen les aportacions des de cada sector
professional de l’EA, es categoritzen segons si són propostes que impliquen accions en l’àmbit organitzatiu i
estructural, el comunitari , el formatiu o la gestió de l’espai i el temps, tal i com mostra l’exemple de la Figura 6
i els resultats de l’apartat 2.3.9.

ODS 14. Repte 13, acció 2
Creació espais de trobada. Sector vida marina
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
S eleccionar uns representants
de l’equip docent i de
l’alumnat.
• A portar finançament.
•

Àmbit:
Comunitari

•

 rganitzar xerrades
O
amb famílies.

Àmbit:
Formatiu
Generar eines.
• E xposar la seva activitat
professional.
•

Figura 6. Exemple de l’aliança corresponent a una acció d’Educació Ambiental plantejada.

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps
 eservar un espai a la jornada
R
laboral que permeti la
trobada.
• Reconèixer econòmicament
l’exposició de l’activitat
professional a l’espai de
trobada.
• Oferir l’espai físic per a
la trobada.
•
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2.3. Resultats dels seminaris
Durant tot el procés de treball dels seminaris dels ODS del CNEA es recullen els materials per poder tenir
constància dels resultats obtinguts. S’obtenen els resultats següents:

Figura 7. Diagrama en representació del procés d’obtenció dels resultats dels seminaris ODS del Congrés.

2.3.1. ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles,
resultats en xifres
L’ODS 11 es planteja com un repte per aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
resilients i sostenibles. Durant els seminaris del Congrés Nacional d’Educació Ambiental es treballa per tal
d’establir-ne unes fites prioritàries i definir accions d’Educació Ambiental a nivell local per tal d’assolir-lo.
Les fites que s’inclouen en aquest ODS i de les quals parteix el seminari de treball són les següents:
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1. Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles,
i millorar els barris marginals.
2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a
totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb
especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb
discapacitat i persones grans.
3. Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de
manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.
4. Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacionats
amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques
directes causades per desastres relacionats amb el producte interior brut mundial, fent èmfasi especial en
la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.
6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de
l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altres tipus.
7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en
particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Figura 8. Fites corresponents a l’ODS 11. Font: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.

De les fites globals a les fites escollides grupalment
De les set fites globals es prioritzen les més rellevants per als participants i es defineixen uns reptes per tal d’arribar a l’objectiu comú. Les més escollides per part dels participants són la fita 5 i 6:
5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacionats
amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes
causades per desastres relacionats amb el producte interior brut mundial, fent èmfasi especial en la protecció
de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.
6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de
l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altres tipus.
De les set fites a la definició de reptes
Els participants plantegen un total de 21 reptes per a les fites de l’ODS 11 i el 24 % dels reptes plantejats per a
l’ODS de ciutats i comunitats sostenibles pertanyen, òbviament, a les dues fites més prioritzades, la 5 i la 6 (vegeu
Figura 9).

CNEA 2018

Dels reptes dels objectius per al desenvolupament sostenible a les accions

34

Reptes plantejats per a cada fita de l’ODS 11

Figura 9. Percentatge de reptes plantejats per a cada fita de l’ODS 11.

Dels 21 reptes plantejats a les 31 accions d’educació ambiental
Per assolir els reptes plantejats, els participants concreten 31 accions d’Educació Ambiental per a l’ODS 11.
Les fites número 5 i 6 són les que tenen un número més gran d’accions d’Educació Ambiental plantejades
per assolir-les (veure Figura 10).

Accions d’educació ambiental per a cada fita de l’ODS 11

Figura 10. Número d’accions plantejades per a cada fita de l’ODS 11.
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2.3.2. O
 DS 11: Ciutats i comunitats sostenibles,
definició de reptes i accions
FITA 1. Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats,
segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

1.1. Desenvolupar experiències socials
empoderadores relacionades amb
l’habitatge i els serveis.

•

Dificultats
La falta de cultura col·lectiva.
• L a falta de recursos econòmics
i materials.
• El ser conservadors i la reticència
al canvi.

1.1.1. C
 onstruir un punt de comunicació i
difusió entre els barris.

Oportunitats
• L a independència de les institucions.

1.2. Potenciar barris més amables i
saludables a partir d’espais verds
i serveis bàsics ben dimensionats
(escoles, centres cívics, serveis
socials...).

Dificultats
• L a falta de voluntat política i econòmica.
• L a densitat i congestió urbanística
existent a la ciutat.
Oportunitats
• L’impuls d’un comerç de proximitat
(barri).
• L’augment de la qualitat de vida de
les persones.
• L a millora del clima de convivència i
la cohesió social.

1.3. Implementar plans de millora de
barris especialment vulnerables
amb prou recursos per abordar
transversalment millores
urbanístiques, d’accés a l’habitatge,
polítiques de salut, educació laboral
i convivència.

Dificultats
La falta de compromís polític i
econòmic.
• L a dificultat i complexitat que
representa posar d’acord agents
tan diversos: econòmics, socials,
administratius, etc.
•

1.2.1. F er una campanya de
sensibilització per provocar
la participació de la ciutadania.
1.2.2. Crear processos de participació
sectorials en llocs de trobada per
repensar els barris a partir d’un
tema concret.

1.3.1. Detectar col·lectius específics per
generar processos participatius
tenint en compte la diversitat
cultural i de gènere.
1.3.2. Dinamitzar processos participatius
tenint en compte la complexitat
de la conciliació
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FITA 2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles
per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular, mitjançant l’ampliació del transport
públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable (dones, nenes,
nens, persones amb discapacitat i persones grans).
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

2.1. Convertir el transport
públic en una alternativa
de mobilitat eficient i sostenible.

•

Dificultats
La construcció d’una xarxa que sigui
eficient des del punt de vista d’ús dels
recursos per la diversitat de trajectes
que hi ha.
• Les prioritats en les inversions
(dependència de les polítiques del
moment).

2.1.1. Organitzar una gimcana de
mobilitat on es posin en valor
el factor temps i el factor facilitat
dels diferents mitjans de transport.

Oportunitats
• L’esgotament dels recursos fòssils.
• El teletreball i la flexibilitat en
els horaris laborals.

2.2. Aconseguir una xarxa
de camins escolars a tots
els municipis.

Dificultats
Modificar els hàbits/rutines que estan
molt arrelades.

•

Oportunitats
• El foment de l’autonomia, experiència
vivencial.
• L a comoditat i practicitat en
l’organització familiar.
• L a certa consciència ciutadana respecte
els aspectes de la contaminació de l’aire
i les conseqüències en la salut.
• El grau de satisfacció personal.
• El compartir el trajecte amb els
companys i “al teu aire”.

2.3. Descentralitzar el transport públic
col·lectiu per aconseguir l’equitat
territorial i garantir la igualtat de drets
i oportunitats.

Dificultats
• Les prioritats en les inversions
(dependència de les polítiques del
moment).
Oportunitats
• L’esgotament dels recursos fòssils.
• El teletreball i flexibilitat en els horaris
laborals.

 ealitzar una cursa de mobilitat
2.2.1. R
sostenible amb la participació
d’escoles de diferents barris i fer
un diagnòstic posterior valorant
el temps, emissions, accessibilitat...

2.3.1. Realitzar una cursa de mobilitat
sostenible amb la participació
d’escoles de diferents barris i fer
un diagnòstic posterior valorant
el temps, emissions, accessibilitat…
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FITA 3. Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar
i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

3.1. A ssegurar la gestió comunitària
d’equipaments, esdeveniments
públics i espai públic.

•

Dificultats
La resistència política a la participació.

3.1.1. C
 omunicar, formar i educar en
relació amb la diagnosi de models
exitosos en participació ciutadana.
3.1.2. Aplicar els resultats mitjançant un
protocol de participació a àmbit
local.

Oportunitats
• L a bona predisposició a la participació
de bona part de la població.
• L a cohesió social.

FITA 4. Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
Repte

4.1. Aconseguir que el 50 % dels
menjadors escolars d’un municipi
tinguin un menú amb productes de
proximitat, de temporada i ecològics.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La primacia del criteri econòmic sobre
el nutricional en l’elecció dels
ingredients.
• L a resistència al canvi (inèrcia) per
part de les empreses i les famílies.

4.1.1. Impulsar un recull de diferents
empreses de cuina que treballin
productes de proximitat i ecològics,
i fer-ne difusió.
4.1.2. Promoure espais de formació
i intercanvi entre els diferents
agents implicats: empreses, centres
educatius...
4.1.3. Premiar les escoles que canviïn el
menú amb algun reconeixement.

•

Oportunitats
• L a contractació de les empreses
de menjador s’ha d’ambientalitzar.
• Els plecs de condicions en la
contractació.
• L’administració pública obre camí.

4.2. Conscienciar la ciutadania del valor
del patrimoni cultural i natural, i
fomentar una participació enfocada
a la seva protecció i conservació.

Dificultats
• L a generació d’un sentiment col·lectiu.
• L a capacitat d’arribar a tothom.
• L a generació d’un missatge adequat
i entenedor.
Oportunitats
• L a generació d’un sentiment
de pertinença al territori.
• L a millorar de la qualitat de vida.
• El poder esdevenir una ciutat
educadora.

4.2.1. Generar un procés participatiu per
identificar els elements primordials,
prioritzar-los i coresponsabilitzar
la ciutadania en la seva protecció.
4.2.2. Fer accions de comunicació i
divulgació ambiental com una
Viquipèdia del patrimoni cultural,
arquitectònic i natural, on
s’identifiquin els elements que
volen retolar i marcar-los in situ.
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FITA 5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres,
inclosos els relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment
les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el producte interior
brut mundial, fent èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions
de vulnerabilitat.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

5.1. Promoure que tota la població
conegui el risc, les mesures
previsibles i com actuar en cas
d’emergències.

Dificultats
• L a incertesa dels futurs escenaris.

5.1.1. Dissenyar i realitzar campanyes
de sensibilització.
5.1.2. Ambientalitzar els plans
d’emergència.

5.2. Proposar actuacions (obres,
infraestructures, estratègies, etc.)
basades en la natura i
la bioenginyeria.

Oportunitats
• L’agilitat en els canals d’informació.

Dificultats
• Les il·legalitats per falta de
contemplació en la legislació vigent.
•L
 a poca aposta per noves iniciatives.

5.2.1. Formar els tècnics en mètodes
de bioenginyeria, així com ampliar
la formació a altres àmbits
(escoles, universitat...).

Oportunitats
• Les experiències reals que funcionen.
• El baix impacte ambiental.

5.3. Promoure que les administracions
tinguin visió de futur a l’hora
d’emprendre accions o donar
permisos en construccions...

Dificultats
• L a disposició dels recursos econòmics
necessaris en un moment determinat
per afrontar la bona gestió.
Oportunitats
• El fer previsions a llarg termini.
• L a disposició de pocs recursos sovint
és una oportunitat per ser creatius.

5.3.1. Proposar un joc educatiu tipus
joc de rol que generi debat sobre
una acció concreta en el territori
amb els alumnes com a diferents
actors (administració, veïns,
constructors...).

CNEA 2018

Dels reptes dels objectius per al desenvolupament sostenible a les accions

5.4. Renaturalitzar els rius i el seu entorn,
respectar les zones inundables com
a no urbanitzables per reduir riscos i
danys de riuades i despreniments.

Dificultats
Els elevats costos econòmics per
renaturalitzar alguns espais actualment
urbanitzats.
• L a possible complexitat tècnica.
• L a impossibilitat de renaturalitzar
alguns espais urbanitzats.
• L a implantació de noves lleis, com
es compleixen i qui ho controla.
•
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5.4.1. Organitzar sessions de debat
(amb diferents grups d’edat) per
comunicar i educar sobre l’estat
actual dels espais naturals dins
les ciutats o que hi són propers.

Oportunitats
• L a creació de noves polítiques realistes i
adaptades a l’ODS de gestió del territori.
• L’acostament de la natura a les ciutats.
• L a reducció dels riscos naturals.
• L a reflexió social i debat sobre quines
ciutats volem, si cal créixer i com volem
edificar.

5.5. Preservar la qualitat de l’aigua per
sobre dels interessos de consum.

Dificultats
• L’aigua és un recurs escàs.
• L a potabilització de l’aigua té un cost
molt elevat.
Oportunitats
• L’aigua es pot emmagatzemar i
reutilitzar.
• Els sistemes naturals de potabilització.

5.5.1. Comunicar, formar i educar per
relacionar l’alumnat amb els
recursos naturals fent-lo partícip
de la seva gestió, per exemple,
recollint aigua de la pluja per a
l’hort escolar.
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FITA 6. Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial
atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altres tipus.
Repte

6.1. Conscienciar la població per a un
consum responsable que prioritzi la
reducció i la reutilització de residus
amb l’objectiu de minimitzar la
generació de plàstics i envasos.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La manca de sensibilització.
• L a comoditat establerta de l’ús
de productes/envasos d’un sol ús.
• L’oferta de productes sobreembolcallats.

6.1.1. Dinamitzar una acció d’obertura
simultània de contenidors grocs en
diferents punts d’un mateix municipi
de forma dinamitzada que convidi
la ciutadania a construir escultures i
evidenciar que cal anar un pas més
enllà del reciclatge.

•

Oportunitats
• L’enfortiment de l’economia local i
el potenciar la producció agrícola
ecològica.
• El consum de productes de proximitat
sense embolcalls.

6.2. Millorar la gestió de residus a nivell
escolar amb coordinació conjunta.

Dificultats
La desmotivació de la gent i
els col·lectius.
• L a manca de comunicació.
• El desgast per la poca concreció de
les accions.
• El retorn de la participació, com
repercuteix.
•

6.2.1. Crear comissions escolars de gestió
de residus que es coordinin a nivell
de districte.

Oportunitats
• L a consciència socioambiental.
El sentiment de pertinença.

6.3. Reduir l’ús del vehicle privat per
millorar la qualitat de l’aire de
Barcelona.

Dificultats
• El sistema de vida (laboral, etc.).
• El discurs allunyat de la ciutadania.
• El disseny de les ciutats.
Oportunitats
• L a sensibilització de la ciutadania
i el trencament de falses creences.
• L a conscienciació de l’impacte de
la mobilitat en la salut.

6.3.1. R
 ealitzar un programa d’Educació
Ambiental en temes de mobilitat i
campanyes informatives
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6.4. Informar i fer visibles els impactes
negatius de l’ús del vehicle privat
motoritzat.

Dificultats
La resistència al canvi.
• El transport públic insuficient.
• Les incoherències, els missatges
ambigus i contradiccions.
•
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6.4.1. Dissenyar una calculadora
educativa que calculi l’ús del cotxe
amb criteris econòmics i de salut.

Oportunitats
• El teletreball.
• L a nova llei de canvi climàtic.
• Les restriccions a l’ús del vehicle privat.
• Els camins escolars.
• Les conseqüències per a la salut.

6.5. Canviar de model de transport
urbà i interurbà (de privat a públic
col·lectiu) amb més energies netes.

Dificultats
• El centralisme actual de les grans
ciutats.
• L a manca d’inversió en infraestructures.
• L’ordenació territorial basada en
el transport privat.
Oportunitats
• Algunes polítiques públiques actuals
aposten per aquest model.
• L’alliberament d’espai públic per a nous
usos (zones verdes, vies pacificades...).

6.5.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb la mobilització de la
ciutadania per ocupar els carrers
amb un ús lúdic i col·lectiu per
demostrar un canvi possible i
començar a plantejar accions
puntuals i periòdiques.
6.5.2 Fer èmfasi en el públic jove, que
són els futurs conductors, i utilitzar
els seus referents i xarxes socials
per educar-los.
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FITA 7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles,
en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.
Repte

7.1. Promoure que les zones verdes
garanteixin oportunitats d’ús per
a cada col·lectiu (dones, infants,
persones grans i amb discapacitat)

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La regulació dels usos (prohibicions).
• Les barreres arquitectòniques.

7.1.1. Engegar un procés de participació
ciutadana per definir usos concrets
en una zona o espai verd proper
per a col·lectius diversos (escoles,
casals de gent gran...).
7.1.2. C
 omunicar, formar i educar
per crear un espai d’intercanvi
entre els diferents col·lectius on
comparteixin la seva visió sobre els
diferents usos d’un mateix espai.

•

Oportunitats
• L a possibilitat de fer processos
participatius.
• Els col·lectius que darrerament han
anat empoderant-se, fent-se visibles,
organitzant-se...

7.2. Implicar la ciutadania en relació amb
el seu entorn més proper per dotar-la
d’eines i recursos que la facin capaç
d’interpretar l’entorn i participar en
el disseny de les zones verdes.

Dificultats
• L a dedicació al projecte a nivell
de temps/tasca.
• L a falta de comunicació.
• El desgast per la poca concreció de
les accions.
• L a manca d’implicació i/o coordinació.
• L a poca motivació de la gent i
els col·lectius.
Oportunitats
• L’establiment de xarxes entre escoles
d’un mateix districte.
• L’apoderament col·lectiu i del treball
en comunitat.
• El sentiment de pertinença.
• L a consciència socioambiental.

7.2.1. Jornades i trobades participatives.
7.2.2. Crear itineraris interpretatius i
transformadors per a les zones
verdes.
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2.3.3. O
 DS 12: Consum i producció responsable,
resultats en xifres
L’ODS 12 es planteja com un repte per garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Durant els seminaris
del Congrés Nacional d’Educació Ambiental es treballa per tal d’establir-ne unes fites prioritàries i definir accions
d’Educació Ambiental a nivell local per tal d’assolir aquest objectiu. Les fites que s’inclouen en aquest ODS i de les
quals parteix el seminari de treball són les següents:

1. A
 plicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb
la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de
desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.
2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
3. Per a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments per càpita a nivell mundial en la venda
al detall i a nivell del consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució,
incloses les pèrdues postcollita.
4. Per a 2020, aconseguir una gestió ecològicament racional dels productes químics i dels residus al llarg del
seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir de manera significativa
el seu alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne efectes adversos sobre la salut
humana i el medi ambient.
5. Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció,
reducció, reciclatge i reutilització.
6. Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques
sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat al seu cicle de presentació d’informes.
7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i
prioritats nacionals.
8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i la conscienciació pertinents
per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Figura 11. Fites corresponents a l’ODS 12. Font: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.

De les fites globals a les fites escollides grupalment
De les vuit fites globals els participants no n’exclouen cap si bé es consideren que les fita 3 i 4 són poc rellevants i
es prioritza, especialment, la fita 2 per definir reptes comuns.
Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
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De les vuit fites a la definició de reptes
Els participants plantegen un total de 20 reptes per a les fites de l’ODS 12, i les fites 2 i 8 són les que tenen un
major nombre de reptes proposats (25 % i 20 %, respectivament). Es destaca la concentració dels reptes definits
en quatre de les 8 fites de l’ODS 12: les fites 1, 2, 5 i 8 (vegeu Figura 12).
Reptes plantejats per a cada fita de l’ODS 12

Figura 12. Percentatge de reptes plantejats per cada fita de l’ODS 12.

Dels 20 reptes plantejats a les 39 accions d’Educació Ambiental
Per assolir els reptes plantejats, els participants concreten 39 accions d’Educació Ambiental per a l’ODS 12.
Als resultats, destaca la fita 5, per a la qual es planteja un número més gran d’Accions d’Educació Ambiental,
superant altres fites amb més nombre de reptes definits, com per exemple la fita 2 (vegeu Figura 13).
Accions d’Educació Ambiental per a cada fita de l’ODS 12

Figura 13. Número d’accions plantejades per a cada fita de l’ODS 12.
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2.3.4 O
 DS 12: Consum i producció responsables,
definició de reptes i accions
FITA 1. Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles,
amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte
el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

1.1. Incloure estils de vida més
sostenibles.

Dificultats
• L a competència econòmica de grans
superfícies i aliances.
• L’assoliment de dotar de valor a
la producció sostenible.

1.1.1. F omentar el canvi en polítiques
educatives a nivell governamental.
1.1.2. Impulsar i promoure un
replantejament del currículum
educatiu prescriptiu.

Oportunitats
• El fet de ser un tema quotidià i proper
a tothom.
• El fet de treballar al mateix menjador
escolar.

1.2. Fer visibles els nexes entre la
sostenibilitat i els drets humans.

Dificultats
• L a fragmentació de les lluites socials.
• L a seva integració al currículum.

1.2.1. Impulsar projectes d’Educació
Ambiental en xarxa en relació amb
el nexe entre sostenibilitat i drets
humans.

Oportunitats
• El treball en xarxa d’educadors
ambientals i entitats del tercer sector
que treballen per la justícia global.

1.3. Apropar el concepte de sobirania
alimentària a la ciutadania i ser crític
amb el model de consum actual.

Dificultats
• L a competència econòmica de grans
superfícies i d’aliances.
• L’assoliment a dotar de valor la
producció sostenible.
Oportunitats
• El fet de ser un tema quotidià i proper
a tothom.
• El fet de treballar-lo al mateix menjador
escolar.

1.3.1. Incorporar continguts en l’educació
formal en relació amb la gestió
de menjadors escolars des de
la sobirania alimentària.
1.3.2. Promoure visites dels escolars
als productors.
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1.4. Difondre i divulgar l’Educació
Ambiental més enllà dels canals
estàndards i formals.

Dificultats
La manca d’organització dels ciutadans
(fora de les entitats).
• L a competència de la publicitat
agressiva.
•
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1.4.1. Comunicar i educar a través de
les arts missatges al públic general.
1.4.2. Dissenyar apps, webs i rutes que
convidin a consumir en comerços
que fomenten la consciència
ambiental.

Oportunitats
El fer ús de la xarxa social existent.

•

FITA 2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

2.1. Fomentar que els centres educatius
i els seus entorns siguin comunitats
d’autogestió.

•

Dificultats
Les lleis que no ho permeten.
• El finançament.

2.1.1. Construir projectes educatius i
comunitats autogestionades des
de la perspectiva ambiental.

Oportunitats
• L’aliança amb la comunitat educativa.

2.2.1. C
 rear i dissenyar la gestió d’un
espai natural des de l’apadrinament
per part d’una comunitat infantil
per tal que els infants prenguin
decisions i desenvolupin accions.

2.2. Gestionar democràticament els
recursos naturals potenciant-ne la
participació i corresponsabilització.

2.3. Promoure un model de consum de
proximitat, temporada, venda directa
i ecològic.

Dificultats
• Les dificultats d’assolir tots els requisits
per manca de recursos i/o coneixement
de la procedència dels aliments.
Oportunitats
• L a nostra relació amb el Planeta d’una
manera més coherent i respectuosa.
• El fet de seguir el model d’etiquetatge
del peix.

2.3.1. Incentivar i promoure informadors
en punts de venda (mercats,
supermercats, etc.) dels productes
de temporada.
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2.4. S ensibilitzar i conscienciar respecte
el malbaratament alimentari i
desenvolupar projectes d’economia
circular.

Dificultats
El fet d’arribar a tots els sectors de
la població.
• El convèncer la indústria alimentària
d’aquest model.
•
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2.4.1. C
 omunicar, formar i educar en
relació amb la gestió circular dels
menjadors escolars (compost
de residus orgànics, venda del
compost als productors).

Oportunitats
• El fet de donar a conèixer experiències
model que ja funcionen.
• L’aprofitament de l’excedent alimentari
en benefici d’aquells col·lectius/
persones que hi tenen menys
possibilitat d’accés.

2.5. Incidir en l’educació formal i no
formal.

Dificultats
• El fet que es treballi molt des de les
ciències naturals però no de manera
transversal.
• L a ideologia (model que es vol seguir
perpetuant), món universitari.
• El tipus de professionals que es volen
formar.
Oportunitats
• L a manera de ser de la ciutadania
(transversalitat).

2.5.1. Repensar i canviar el contingut
de l’àmbit educatiu i incloure
conceptes com dèficit ecològic,
justícia ecosocial, etc. per
desenvolupar l’esperit crític
i responsable.
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FITA 3. Per a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments per càpita a nivell mundial
en la venda al detall i a nivell del consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció
i distribució, incloses les pèrdues postcollita.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

3.1. Educar la ciutadania en relació
amb la reducció del malbaratament
alimentari.

•

Dificultats
Els recursos econòmics.

3.1.1. E ducar la ciutadania en relació
amb la reducció del malbaratament
alimentari.

Oportunitats
• L a xarxa amb diferents entitats
de l’entorn.

FITA 4. Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i dels residus
al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir de manera
significativa el seu alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos
sobre la salut humana i el medi ambient.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

4.1. Promoure accions racionals en l’ús
i reducció de productes químics i
residus de laboratori i/o de l’entorn.

Dificultats
• L’existència d’idees prèvies i
l’escepticisme.
• “Tota la vida s’ha fet així”.
• Les limitacions legals i normatives
de protocols estàndards.

4.1.1. Incentivar l’ús de residus no tòxics
en laboratoris i centres educatius i
educar i comunicar en relació amb
aquest ús.
4.1.2. Dissenyar tallers experimentals
per comunicar sobre l’ús de residus
no tòxics.

Oportunitats
• El fet que existeixen proves fàcils
de demostrar visualment.
• L’apoderament individual i col·lectiu.
• L’existència d’alternatives.
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FITA 5. Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques
de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

5.1. Promoure canvis d’hàbits de
consum, l’anàlisi crítica i la pràctica
d’alternatives.

•

Dificultats
La formació del professorat com a
ambient hostil (publicitat, etiquetatge,
cultura consumista).
• L a informació que negligeix el cost
ambiental.

5.1.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb l’anàlisi dels residus
domèstics, i debatre i construir
alternatives i comunicar-les.

Oportunitats
• L’existència creixent d’alternatives
(autogestió i cooperatives).
• Les temàtiques properes i reals: alumnat
protagonista.

5.2. A ssolir que l’Educació Ambiental
estigui present de forma transversal
i interdisciplinària al currículum
educatiu formal.

Dificultats
La manca d’espai de diàleg, físic i
temporal a les escoles/instituts per
poder treballar amb serenor i sense
estrès els temes de sostenibilitat.

•

Oportunitats
• L’oportunitat per treballar
problemàtiques ambientals locals i,
per tant, reals i properes.
• A les escoles el projecte de sostenibilitat
és il·lusionant per a molts alumnes,
els permet treballar fora del currículum
i adquirir hàbits i habilitats diferents
mentre adquireixen consciència del
problema.

5.3 P enalitzar econòmicament la
utilització d’envasos d’un sol ús.

Dificultats
• El fet que està més interioritzat
el reciclatge que la reducció.
• L a comoditat de no destinar temps,
per tant, es tendeix a un sol ús.

5.2.1. Crear perfils a l’educació secundària
que implementin projectes
d’Educació Ambiental als centres.
5.2.2. Potenciar, sobretot, aquells
projectes ambientals de serveis a
la comunitat.
5.2.3. Impulsar espais de trobada entre
les comunitats i les famílies
per compartir i reconèixer els
objectius dels projectes d’Educació
Ambiental.

5.3.1. Introduir en el currículum educatiu
i de forma obligatòria accions de
prevenció de residus.
5.3.2. Avançar cap a noves formes de
treballar els residus i anar més enllà
d’ensenyar a reciclar.
5..3.3. Promoure des del nostre context
educatiu que no es generin
residus.
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5.4. Formar la ciutadania i els
professionals en la cultura de l’economia
circular, focalitzant l’atenció en la
disminució dels residus i no del reciclatge.

Dificultats
El convèncer els treballadors que
és tan important ser sostenibles
ambientalment com eficients
tècnicament.
• L a creació d’idees comunes és
complexa, per la deliberació.
• El convèncer totes les empreses que
seran sostenibles si tenen en compte
el medi ambient, societat i economia.
•
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5.4.1. Introduir continguts i formació
específica en economia circular
(la forma de treballar i produir,
l’avaluació de residus, etc.)
5.4.2. Indagar i proposar alternatives
de reducció i aprofitament dels
residus des de la formació.
5.4.3. Divulgar, comunicar i conèixer
iniciatives en relació amb la
cultura de l’economia circular i
la conscienciació com a espècie.

Oportunitats
• El fet de pensar diferent i mobilitzar
la creativitat, la il·lusió i la identificació
de problemàtiques noves.

5.5. Dissenyar polítiques des d’un
enfocament territorial (local) i
participatiu.

Dificultats
• L a baixa presència de cultura
deliberativa en barris i comunitats.
Oportunitats
• L’interès creixent dels processos de
conscienciació comunitària i individual.

5.5.1. Dissenyar tallers per desenvolupar
competències deliberatives des
de la problemàtica ambiental.
5.5.2. Educar i fomentar en competències
com la comunicació verbal
i no verbal, l’escolta activa i
les competències col·laboratives.
5.5.3. Dissenyar i executar des d’una
òptica territorial i participativa
tallers i programes educatius.

FITA 6. Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals,
a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle
de presentació d’informes.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

6.1. Ambientalitzar els plecs de
contractació i les clàusules
administratives d’institucions.

•

Dificultats
La implementació depèn de
la voluntat política i dels directius
i els consumidors.

6.1.1. Comunicar, formar i educar
en relació amb la importància
d’elaborar models de plecs i
clàusules ambientalitzades.
6.1.2. Fer campanyes informatives
a empreses en relació amb
els criteris.

Oportunitats
• L’eficiència energètica de les empreses
les pot fer més competitives.
• El fet que pot arribar a tothom i
els beneficis són transversals.
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FITA 7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat
amb les polítiques i prioritats nacionals.
Repte

7.1. A ssumir des de l’administració el
paper clau com a motor de canvi
real en els sistemes de producció i
consum.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La burocràcia administrativa.
• El donar valor a la societat, retorn
a la societat.

7.1.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb la creació d’un registre
d’empreses del bé comú acceptat
globalment.
7.1.2. C
 omunicar, formar i educar en
relació amb la incorporació en els
criteris de contractació l’enfocament
dels ODS.
7.1.3. Dissenyar i desenvolupar
campanyes destinades a l’activisme
(exemple: comprar un lluç i posar
al costat tots els residus que s’han
pescat).

•

Oportunitats
• El 20 % del PIB europeu deriva de
la compra pública.
• L’exemplificació a la resta de la societat.

7.2. Incloure polítiques de conscienciació
ambiental a les polítiques públiques
a nivell empresarial.

Dificultats
• L a burocràcia administrativa.
• El fet de donar valor a la societat,
retorn.
Oportunitats
• El 20 % del PIB europeu deriva de
la compra pública.
• L’exemplificació a la resta de la societat.

7.2.1. C
 omunicar, formar i educar
en relació amb la promoció de
polítiques ambientals des de
l’administració.
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FITA 8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i la conscienciació
pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

8.1. Transformar les escoles cap
a un model ecosocial.

Dificultats
L’encaix amb la comunitat educativa.
L’excés de responsabilitat i un excés
de temes per treballar.

8.1.1. Promoure i certificar escoles que
compleixen un perfil ecosocial.
8.1.2. Impulsar i valorar menjadors
ecològics, mobilitat i transport,
gestió de l’energia i encàrrec a
proveïdors que compleixen un perfil
ecosocial.
8.1.3. Incorporar l’enfocament ecosocial
a la gestió d’aula i al currículum.

•

Oportunitats
• L’impacte a la comunitat educativa.

8.2. Incloure l’educació per a la
sostenibilitat en l’educació no
formal i en el lleure.

Dificultats
• Un currículum desactualitzat
(plans d’estudi).

8.2.1. Dissenyar i desenvolupar activitats
orientades al temps de lleure
que afavoreixin la implicació en
sostenibilitat.

Oportunitats
• L’apoderament de la comunitat
per impulsar el canvi.

8.3. H
 omologar a nivell mundial un
etiquetatge del producte que
incorpori la petjada ecològica i social.

Dificultats
• El consens molt complicat degut als
diferents sectors i diferents interessos.

8.3.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb l’anàlisi, crear etiquetes
buscant consens internacional basat
en criteris objectius.

2.3.5. ODS 14: Vida Marina, resultats en xifres
L’ODS 14 es planteja com un repte per conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos
marins per al desenvolupament sostenible. Durant els seminaris del Congrés Nacional d’Educació Ambiental,
es treballa per tal d’establir unes fites prioritàries i definir accions d’Educació Ambiental a nivell local per tal
d’assolir aquest objectiu. Les fites que s’inclouen en aquest ODS i de les quals parteix el seminari de treball
són les següents:
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1. P
 er a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en particular
la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés
de nutrients.
2. Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per tal d’evitar
efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre accions que
permetin restaurar-los per tal de recuperar la salut i la productivitat dels oceans.
3. Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures,
la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.
4. Per a 2020, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la il·legal, la no
declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb base
científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, com a mínim a nivells
que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les característiques biològiques respectives.
5. Per a 2020, conservar almenys el 10 % de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis
nacionals i el dret internacional, i sobre la base de la millor informació científica disponible.
6. Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva capacitat
de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal,
no declarada i no reglamentada, i abstenir-se d’introduir-ne de noves, i reconèixer que la negociació sobre
les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha d’incloure un tracte
especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats
(PMA).
7. Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que reben els petits estats insulars en desenvolupament
i els països menys avançats de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió
sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

Figura 14. Fites corresponents a l’ODS 14. Font: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.

De les fites globals a les fites escollides grupalment
Si bé els participants van recollir totes les set fites globals a l’hora de prioritzar-les, la fita 2 és clarament la que
consideren més rellevant.
Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per tal d’evitar efectes
nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre accions que permetin restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans.
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De les set fites a la definició de reptes
Els participants plantegen un total de 15 reptes per a les fites de l’ODS 14, i la número 2 és per a la qual es proposa
un major nombre de reptes, ja que el 31 % dels reptes plantejats per a l’ODS de vida marina pertanyen a aquesta
fita (vegeu Figura 15).
Reptes plantejats per a cada fita de l'ODS 14

Figura 15. Percentatge de reptes plantejats per a cada fita de l’ODS 14.

Dels 15 reptes plantejats a les 33 accions d’Educació Ambiental
Per aconseguir assolir els reptes plantejats, els participants concreten 33 accions d’Educació Ambiental per a l’ODS
14. La fita 2 és la que rep un número més gran d’accions d’Educació Ambiental plantejades. Es destaca també la
fita 1, que té moltes accions definides en relació amb els pocs reptes plantejats (vegeu Figura 16).
Accions d'Educació Ambiental per a cada fita de l'ODS 14

Figura 16. Número d’accions plantejades per a cada fita de l’ODS 14.
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2.3.6. ODS 14: Vida Marina, definició de reptes
i accions
FITA 1. Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus,
en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins
i la contaminació per excés de nutrients.
Repte

Dificultats/Oportunitats

1.1. Treballar cap al residu zero.

1.2. Eliminar envasos de plàstic i vidre
d’un sol ús.

Acció

1.1.1. D
 issenyar tallers ambientals
destinats a les famílies perquè
quantifiquin els residus que
arriben a port.
1.1.2. Dissenyar i desenvolupar
campanyes destinades a l’activisme
(exemple: comprar un lluç i posar
al costat tots els residus que s’han
pescat).

Dificultats
El model econòmic/consum.
• Els grans lobbys de consum.
•

1.2.1. Comunicar, formar i educar per
legislar sobre la utilització dels
envasos i potenciar el consum
de proximitat.

Oportunitats
• L a visibilitat de la brutícia.

1.3. Reduir el cabal d’entrada d’aigua
a les depuradores per millorar la
qualitat de l’aigua que es retorna
al riu.

Dificultats
• El model econòmic/consum.
• Els grans lobbys de consum.

1.3.1. Comunicar, formar i educar
en relació al repte.

Oportunitats
• L a visibilitat de la brutícia.

1.4. Disminuir la quantitat de residus
generats en l’àmbit domèstic,
industrial (ús de sabons, pesticides
i embolcalls).

Dificultats
• L a dificultat de valoració dels resultats.
Oportunitats
• El foment de l’esperit crític.

1.4.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb estudis sobre els
residus generats.
1.4.2. Comunicar, formar i educar a partir
de debats sobre els productes.
1.4.3. Comunicar, formar i educar buscant
i fomentant alternatives.
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FITA 2. Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per
tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre
accions que permetin restaurar-los per tal de recuperar la salut i la productivitat dels oceans.
Repte

Dificultats/Oportunitats

2.1.1. Comunicar, formar i educar en
relació a l’educació local sobre
consum, els seus productes,
tradicions i conservació.

2.1. Sensibilitzar i promoure produccions
i aprofitament de recursos locals
sostenibles.

2.2. Aconseguir compromisos
de legislacions.

Acció

Dificultats
• El grau de desconeixement.
• L a pressió del mercat i la indústria.
• L’excés de demanda.

2.2.1. C
 omunicar, formar i educar
en relació amb legislacions que
promoguin el producte local
sobre el terreny.

Oportunitats
• El fet de treballar el tema plàstic
de manera transversal.
• Les certificacions de qualitat.

2.3. Identificar i transmetre, posant-hi
més èmfasi, la importància dels
ecosistemes marins i la relació
ciutadana.

Dificultats
• El medi marí és de difícil accés per
a la població en general.

2.3.1. Promoure i participar en accions
socials; per exemple, de recollida
de residus i de protecció d’animals.

Oportunitats
• Una bona oportunitat de vincular
el lucre amb l’estima de la natura
i el posterior respecte.

2.4. Implementar polítiques integrades
amb la participació dels actors.

Dificultats
Molts actors implicats.
• El mal ús que se’n fa.
• El fet que no s’identifica com
a ecosistema.
•

Oportunitats
• El fet que va augmentant el turisme
més respectuós amb el medi.
• Les tortugues marines.

2.4.1. F er visible la feina dels diferents
actors.
2.4.2. Generar un espai de trobada dels
usuaris/actors implicats.
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2.5. C
 onèixer els ecosistemes marins i
la seva problemàtica a través de
l’apoderament i la participació
ciutadana.

Dificultats
• Els recursos econòmics.

2.5.1. Dissenyar i desenvolupar activitats
a nivell familiar.
2.5.2. P otenciar activitats a nivell escolar
per conèixer la problemàtica en els
oceans amb activitats a la platja
mitjançant l’anàlisi dels residus
trobats.

2.6. Conèixer com funcionen els
ecosistemes marítims i costaners,
tot establint relacions amb la resta
d’ecosistemes del Planeta per tal
de vetllar per la seva protecció.

Dificultats
• El medi marí és de difícil accés per a
la població en general.

2.6.1. Crear la figura de l’educador
ambiental de platja que
s’encarregaria d’accions puntuals
de difusió mediambiental.

2.7. Protegir l’ecosistema marí i costaner
apropant-ne la importància a la
ciutadania i valorant-ne l’ estat i,
a partir d’aquí, proposar solucions
per la millora de les problemàtiques.

Dificultats
• L a descoordinació institucional (entre
institucions i direccions d’una mateixa
institució).
• Els recursos necessaris per a
les transformacions urbanístiques.

Oportunitats
• Una bona oportunitat de vincular
el lucre amb l’estima per la natura i
el posterior respecte.

2.7.1. Promoure accions a la ciutadania
per valorar l’ecosistema marí.
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FITA 3. Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures,
la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

3.1. Disminuir les emissions de CO2.

Dificultats
• Les afectacions a nivell mundial i un
ecosistema obert generen dificultats
en la gestió.

3.1.1. C
 omunicar, formar i educar en
relació amb el marc legislatiu.
3.1.2. Comunicar, formar i educar
en relació amb la investigació
científica.

Oportunitats
• L a situació “reversible”: esperança.

3.2. Limitar la pèrdua de qualitat dels
ecosistemes més relacionats amb
l’acidificació dels oceans.

Dificultats
Les afectacions a nivell mundial i un
ecosistema obert generen dificultats
en la gestió.

•

3.2.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb el marc legislatiu.
3.2.2. Comunicar, formar i educar
en relació amb la investigació
científica.

Oportunitats
• L’esperança de trobar-nos en una
situació reversible.

3.3. Promoure el coneixement dels efectes
de les nostres accions en els oceans.

Dificultats
• El conflicte d’interessos.
Oportunitats
• L a cooperació.

3.3.1. Proposar trobades científiques
per establir els límits.
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FITA 4. Per a 2020, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la il·legal,
la no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió
amb base científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, com a
mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les característiques
biològiques respectives.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

4.1. Conciliar, per implicació,
les necessitats econòmiques de
l’entorn amb la preservació eficaç
i sostenible del mar.

Dificultats
• El conflictes d’interessos amb el sector
pesquer i amb l’economia que se’n
deriva.

4.1.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb mediacions.
4.1.2. Realitzar i promoure campanyes
de sensibilització.
4.1.3. Comunicar, formar i educar
en relació amb convenis de
col·laboració amb el sector pesquer.
4.1.4. Comunicar, formar i educar per
promoure lleis de participació
ciutadana (ILP).

Oportunitats
• L a recuperació d’espècies en perill
amb campanyes alternatives.
• El fet de donar un valor afegit a
les pràctiques respectuoses (pesca
ecològica, Km 0, pesca sostenible).

4.2. Promoure el canvi de paradigma del
caçador-recol·lector al ramader.

Dificultats
• El conflicte d’interessos sectorials.
Oportunitats
• L a constatació del benefici que aporten
les reserves marines.

4.2.1. Comunicar, formar i educar per
promoure la reconversió, limitar
la pesca a arts tradicionals no
destructives per preservar les
reserves marines.
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FITA 5. Per a 2020, conservar almenys el 10 % de les zones costaneres i marines, de conformitat amb
les lleis nacionals i el dret internacional, i sobre la base de la millor informació científica disponible.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

5.1. Seleccionar un 10 % del litoral català
sense ús públic, sense zones de
transició.

•

Dificultats
Els conflictes amb interessos econòmics
amb el sector turístic i immobiliari.

5.1.1. Promoure activitats de
sensibilització a les escoles sobre
la importància de protecció
d’aquests espais.

Oportunitats
• L’augment de la biodiversitat.
• L’augment d’hàbitat disponible.
• La destinació de turisme sostenible.

5.2. Incloure espais costaners i zones
marítimes properes dins dels àmbits
dels parcs naturals propers.

Dificultats
Els conflictes amb interessos econòmics
amb el sector turístic.

•

Oportunitats
• L’augment de la biodiversitat.
• L’augment d’hàbitat disponible.
• La destinació de turisme sostenible.

5.2.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb estudis científics de
seguiment d’espècies dins de les
zones protegides i fora, en zones
properes, per validar la necessitat
de conservar-ne el 10 %.

FITA 6. Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva
capacitat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a
la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, i abstenir-se d’introduir-ne de noves, i reconèixer
que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç
(OMC) ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament
i els països menys avançats (PMA).
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

6.1. Reduir el consum de peix i marisc de
les espècies no locals i afavorir el consum
de les locals.

•

Dificultats
La dificultat de trobar pesca sostenible.
• El gran desconeixement.
• L a pressió de mercat i la indústria.
• L’excés de demanda.

6.1.1. Comunicar, formar i educar en
relació a la custòdia del territori.
6.1.2. Comunicar, formar i educar en
generar marques de producte,
etiquetatge.
6.1.3. Educar el consumidor.

Oportunitats
• El treball del tema del plàstic de manera
transversal.
• Les certificacions de qualitat i DO.
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FITA 7. Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que reben els petits estats insulars en
desenvolupament i els països menys avançats de l'ús sostenible dels recursos marins, en particular
mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

7.1. Estimular la pesca artesana i
sostenible.

•

Dificultats
El mercat exigeix disponibilitat de peix
i marisc cada dia i a totes hores.
• L a pesca sostenible és menys rendible
econòmicament i això fa que als
pescadors els costi més fer el canvi.

7.1.1. Comunicar, fomentar i educar
en relació amb la promoció de la
pesca artesana i sostenible.

Oportunitats
• El consumidor sensibilitzat és un motor
de canvi per aconseguir un consum
de peix sostenible.
• L a població local té més tradició en
l’ús de les arts de pesca tradicionals.

2.3.7 ODS 15: Vida terrestre, resultats en xifres
L’ODS 15 es planteja com un repte per protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i
aturar la pèrdua de la biodiversitat i recursos marins per al desenvolupament sostenible. Durant els seminaris
del Congrés Nacional d’Educació Ambiental es treballa per tal d’establir-ne unes fites prioritàries i definir accions
d’Educació Ambiental a nivell local per tal d’assolir aquest objectiu. Les fites que s’inclouen en aquest ODS i de les
quals parteix el seminari de treball són les següents:

1. 
Per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els
ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular, els boscos, els aiguamolls,
les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.
2. Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els
boscos degradats i incrementar substancialment el repoblament forestal i la reforestació a escala mundial.
3. 
Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres
afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a
la degradació de les terres.
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4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la seva biodiversitat, a fi
de millorar-ne capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
5. Emprendre accions urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, detenir la pèrdua
de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
6. Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de recursos genètics
i promoure’n l’accés adequat, tal com s’ha acordat internacionalment.
7. Adoptar mesures urgents per posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides de flora i fauna,
i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres.
8. Per a 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir de forma
significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar les espècies
prioritàries.
9. 
Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local,
als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

Figura 17. Fites corresponents a l’ODS 15. Font: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament

De les fites globals a les fites escollides grupalment
De les nou fites globals definides, els participants les consideren totes prioritàries, si bé la més rellevant per tal
d’arribar a l’objectiu comú és la fita 1:
Per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes
interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i
les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.
De les nou fites a la definició de reptes
Els participants plantegen un total de 22 reptes per a les fites de l’ODS 15, i la fita 1 és la que té un major nombre
de reptes proposats, el 18 % dels reptes plantejats per a l’ODS de vida terrestre pertanyen a aquesta fita. A la
vegada hi ha altres fites que també són rellevants pel nombre de reptes que es plantegen com les fites 5,7,8 i 9
(vegeu Figura 18).
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Reptes plantejats per a cada fita de l'ODS 15

Figura 18. Percentatge de reptes plantejats per a cada fita de l’ODS 15.

Dels 22 reptes plantejats a les 30 accions d’Educació Ambiental
Per aconseguir assolir els reptes plantejats, els participants concreten 30 accions d’Educació Ambiental per a l’ODS
15. La fita 1 és la que té un número més gran d’accions plantejades (vegeu Figura 19).
Accions d'Educació Ambiental per a cada fita de l'ODS 15

Figura 19. Número d’accions plantejades per a cada fita de l’ODS 15.
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2.3.8. O
 DS 15: Vida terrestre, definició de reptes
i accions
FITA 1. Per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres
i els ecosistemes interiors d’aigua dolça, i els serveis que proporcionen, en particular, els boscos,
els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades
pels acords internacionals.
Repte

1.1. Diagnosticar l’estat ecològic
dels ecosistemes i en funció dels
resultats, fer accions de conservació,
restauració...

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La manca d’indicadors de l’estat
de conservació.
• L a divergència d’escales temporals
entre l’administració i la recerca.
• El desconeixement.

1.1.1. C
 omunicar, formar i educar en
relació amb el foment d’accions
de ciència ciutadana i custòdia
del territori.

•

Oportunitats
• L a millora de la sensibilització.
• L’acumulació de dades ecològiques.
• L a demanda d’activitats d’oci en
aquests espais.

1.2. Augmentar el sentiment de
conservació, pertinença de tota
la població per tal d’augmentar la
implicació social en la conservació
dels ecosistemes.

Dificultats
• L’egoisme i interès individual / interès
comú.
• L a debilitat del tercer sector ambiental.
Oportunitats
• El servei comunitari ambiental.

1.3. Promoure la restauració i conservació
sostenible dels espais naturals
terrestres i aquàtics ambientals
per part de la ciutadania, tenint en
compte les dinàmiques pròpies de
cada ecosistema.

Dificultats
• El perill d’alteració dels ecosistemes en
cas d’interacció per la seva fragilitat.
Oportunitats
• És una bona oportunitat per establir
lligams entre els diferents agents
territorials.

1.2.1. Crear un catàleg de recursos de
servei comunitari per a les escoles
i entitats educatives.
1.2.2. Educar en relació amb el
compliment de les lleis i les
sancions en cas d’infracció.

1.3.1. Incloure l’apadrinament de part del
territori dins d’un projecte escolar
per tal de gestionar-lo i fer-ne un
seguiment.
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1.4. Promoure el coneixement de l’entorn
(ecosistemes terrestres i/o d’aigua
dolça) per generar-ne el respecte.

Dificultats
La dificultat d’extrapolar i visualitzar
que les petites accions individuals tenen
repercussions globals.

•

Oportunitats
• El fet d’incidir en la població perquè
tingui l’oportunitat de fer petites accions
que repercuteixin en el medi.
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1.4.1. Apoderar l’alumnat per tal que
proposi accions concretes de
millora de l’entorn.
1.4.2. Dissenyar una activitat de
participació de l’alumnat en
el coneixement de l’entorn.
1.4.3. Promoure accions concretes de
comunicació i educació en relació
amb la millora de l’entorn.

FITA 2. Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació,
recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment el repoblament forestal i la reforestació
a escala mundial.
Repte

2.1. Aconseguir que el bosc es consideri
un recurs i que la seva gestió
sigui viable, tingui un benefici i
aprofitament rentable.

2.2. Involucrar les escoles i la societat
per recuperar el bosc.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La viabilitat econòmica actual.

2.1.1. Comunicar, formar i educar en
relació amb la rèplica de models
d’economia circular i local; per
exemple, ramats de foc, ADF…

•

Oportunitats
• El fet de diversificar processos i
activitats econòmiques.
• El fet de propiciar la distribució de
les persones en el territori.

Dificultats
La motivació.
• L a participació.
• L a implicació.
•

Oportunitats
• L a millora del territori per gaudir-ne.
• L a participació en un procés natural.
• L a motivació.

2.2.1. C
 omunicar, formar i educar en
relació amb el desenvolupament
d’una macroplantació a través
de les associacions i un dia de
voluntariat.
2.2.2. Comunicar, formar i educar per
netejar el bosc.
2.2.3. Comunicar, formar i educar en
relació amb la col·laboració de
la repoblació de fauna.
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FITA 3. Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses
les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral
quant a la degradació de les terres.
Repte

3.1. Promoure la formació per connectar
la pèrdua de qualitat i quantitat del
sòl, inundacions, etc. amb els efectes
del canvi global.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
El fet de fer entendre a una societat
barnacèntrica els problemes que hi ha
fora de la ciutat.

3.1.1. C
 rear aliances entre universitats
i escoles per dotar els mestres
d’informació per entendre contingut
tècnic sobre processos geològics,
ambientals.

•

Oportunitats
• L’aprofitament d’esdeveniments amb
repercussió mediàtica (desastres de
les inundacions a les Illes Balears)
per explicar el canvi climàtic.

FITA 4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat,
a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
Repte

4.1. Incrementar la pedagogia sobre
la biodiversitat i les relacions que
s’estableixen entre els diferents
éssers vius dins de l’ecosistema
de muntanya.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
La percepció de la muntanya únicament
com un centre espiritual.

4.1.1. Revisar continguts de divulgació i
actualitzar-ne el discurs.

•

Oportunitats
• L a temàtica de la biodiversitat és ben
rebuda i agrada al públic, de manera
que és fàcil parlar-ne.
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FITA 5. Emprendre accions urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, detenir
la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

5.1. Promoure una gestió forestal
sostenible.

•

Dificultats
La propietat privada.
• L a percepció negativa de la gestió (tala)
forestal.
• L a manca de ramaderia com a gestor.
• L a convivència de treballs amb altres
espècies nidificants.

5.1.1. Promoure entre centres educatius
l’aliança mitjançant itineraris en
bicicleta per descobrir i educar-se
en el territori i els usos.

Oportunitats
• L’aprofitament, recursos múltiples.
•L
 a promoció d’activitats al territori,
equilibri territorial.
•L
 ’espai treballat i endreçat convida
a un ús més net (cívic).

5.2. Promoure una conscienciació sobre
la necessitat de compatibilitzar
l’ús del medi natural amb la seva
preservació.

Dificultats
L’existència d’interessos diferents.
• L a manca de visió global dels sistemes,
el medi.
• El predomini dels valors individuals
sobre els col·lectius.
•

Oportunitats
• El contacte amb la natura genera
benestar i salut.
• Un augment del coneixement del
concepte de serveis ecosistèmics i
es valora prou.
• L a biodiversitat està cada cop més
present a nivell educatiu.

5.2.1. Difondre bones pràctiques
comunicatives i/o educatives
que es coneguin i desenvolupar
projectes de sensibilització
enfocats a diferents públics.
5.2.2. Comunicar, formar i educar per
realitzar trobades intersectorial
per superar barreres i estigmes.
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FITA 6. Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de recursos
genètics i promoure’n l’accés adequat, tal com s’ha acordat internacionalment.
Repte

6.1. Donar accés i formació a la població
local d’una comunitat determinada
perquè conegui els recursos que se’n
poden obtenir, i així poder tenir-hi
accés.

6.2. Incloure en el llenguatge acadèmic
conceptes claus com el comerç just,
productes Km 0, i la seva importància
per obtenir beneficis justos i
equitatius.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Oportunitats
El fet d’atraure l’atenció de la població
perquè acudeixin a aquestes activitats
divulgatives i que vulguin aportar el seu
temps a la causa.

6.1.1. Organitzar ponències i xerrades
sobre la temàtica amb experts però
tenint en compte que es dirigeixen
a un sector desinformat. A més,
fer visites a llocs d’on s’extreuen
recursos genètics, bancs de llavors...

Dificultats
• El fer entendre problemes de fora
la ciutat.

6.2.1. Educar en relació amb els conceptes
i fer èmfasi en la importància de
saber llegir l’etiquetatge.

•

Oportunitats
• L’aprofitament d’esdeveniments
amb repercussió mediàtica.
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FITA 7. Adoptar mesures urgents per posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides
de flora i fauna, i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres.
Repte

Dificultats/Oportunitats

Acció

7.1. Involucrar les comunitats locals
en la protecció de les espècies
autòctones.

•

Dificultats
La il·legalitat de les actuacions futures.
• L a situació socioeconòmica de les
comunitats.
• L a mentalitat capitalista per sobre
dels criteris de conservació.

7.1.1. Crear espais educatius d’intercanvi
i sensibilització social.
7.1.2. C
 omunicar, formar i educar
en relació amb les causes
socioeconòmiques i culturals de la
problemàtica i establir indicadors.

Oportunitats
• L a sensibilització de comunitats locals,
l’ampliació del seu coneixement i
valorització dels recursos.
• El treball en xarxa dels diferents actors
implicats.
• L’apoderament de les comunitats locals.

7.2. Millorar els plans de conservació de
les espècies protegides.

Dificultats
• El rendiment econòmic de la caça
furtiva.
• L a restricció d’ús públic dels espais
a protegir.

7.2.1. F ormar i donar a conèixer les
espècies que estan en perill
d’extinció per tal de protegir-ne
els hàbitats.

Oportunitats
• L a sensibilitat de la majoria de la
població a la protecció d’espècies.

7.3. Prendre consciència de què significa
la cacera furtiva i tràfic d’espècies,
causes i conseqüències properes.

Dificultats
• És fet que és un tema molt concret i
costa molt accedir a aquest món per
poder-lo combatre només amb Educació
Ambiental.
Oportunitats
• El fet que es toca una temàtica que no
es porta gaire a l’Educació Ambiental
(caça furtiva, espècies invasores, tràfic
il·legal d’espècies).
• El donar a conèixer i donar més
importància al cos dels agents rurals,
que entre d’altres vetllen per conservar
el medi i aplicar aquestes actuacions.

7.3.1. Realitzar una campanya de
comunicació i educació per tal
de conscienciar en la conservació
per part dels agents rurals, que
són els experts propers a la
problemàtica.
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FITA 8. Per a 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores
i reduir de forma significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar
o eradicar les espècies prioritàries.
Repte

8.1. Conscienciar sobre la regulació
efectiva i contundent de la
comercialització d’espècies
exòtiques.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
El major coneixement del comportament
de les espècies invasores permet
millorar els sistemes de control i/o
eradicació d’espècies invasores.

8.1.1. Potenciar les visites d’escoles a
centres de recuperació de fauna
perquè els alumnes coneguin les
espècies exòtiques i els problemes
que ocasionen.

•

Oportunitats
• L a implicació i un treball per arribar a
acords de polítiques de diferents països,
amb el grau de complexitat que això
comporta.

8.2. Conscienciar socialment sobre
les problemàtiques de les espècies
invasores sobre els ecosistemes.

Dificultats
• L’organització i la posada en comú
amb els diferents nivells d’institucions.
• El desconeixement de les
problemàtiques i de les accions
individuals.

8.2.1. Organitzar xerrades i tallers
d’educació a escoles i ciutadania
en general especialment a sectors
vinculats amb aquestes espècies
(agricultors, pescadors...).

Oportunitats
L’apropament de la problemàtica de
les espècies a la societat.

•

8.3. S ensibilitzar la ciutadania de quines
són les espècies exòtiques invasores
i les problemàtiques associades al
medi (pèrdues econòmiques, de
biodiversitat, efectes nocius sobre
la salut...).

Dificultats
• El perill de no entendre que l’acció
que duen a terme de retirada d’una
espècie invasora es fa de manera no
respectuosa.
Oportunitats
• El coneixement generalitzat del
concepte d’espècie invasora, que és
present en molts mitjans.
• L’existència de grups o entitats
conservacionistes/naturalistes, que
poden ajudar a canalitzar accions
concretes per ajudar a mantenir la
biodiversitat.

8.3.1. Dissenyar accions d’ApS lligades
al servei comunitari de secundària
per fer una jornada d’extracció
d’espècies exòtiques invasores.
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FITA 9. Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional
i local, als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.
Repte

9.1. Ampliar la superfície del territori
protegida amb una normativa
consensuada com a resultat d’un
procés participatiu comú.

9.2. Fomentar el vincle del ciutadà i
l’entorn.

Dificultats/Oportunitats

Acció

Dificultats
Els conflictes d’interessos.

9.1.1. Comunicar i educar per potenciar
un procés participatiu d’agents
implicats en el territori per copsar
interessos i arribar a un consens.

•

Oportunitats
• L’augment de la biodiversitat.
• L a creació de grans gestors en
els espais.
• L a recuperació d’espècies en perill.

Dificultats
La desvinculació entre els ciutadans i
el territori.
• L a dificultat de trencar la inèrcia i
hàbits.
•

Oportunitats
• El fet d’arribar a través de la salut
ambiental.
• L a tendència que el tema verd o
ecològic ven.

9.2.1. P romoure i incentivar projectes de
participació ciutadana i educació
en relació amb l’ecodependència.
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2.3.9. Resultats en relació amb les aliances

FITA 2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
Repte 2.5. Incrementar la pedagogia sobre la biodiversitat i les relacions que s’estableixen entre
els diferents éssers vius dins de l’ecosistema de muntanya.
Acció 2.5.1. Repensar i canviar el contingut de l’àmbit educatiu i incloure conceptes com dèficit ecològic,
justícia ecosocial, etc., per desenvolupar l’esperit crític i responsable.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
 arcs normatius més
M
flexibles.
• Lleis que protegeixin
projectes educatius.
•

Àmbit:
Comunitari

•

 articipació de la creació
P
d’espais d’intercanvi
(tothom).

Àmbit:
Formatiu
 romoure el
P
desenvolupament
professional dels
docents fora de l’àmbit
educatiu.
• Realitzar estades amb
entitats.
• Realitzar estades amb
professionals per
detectar demandes i
necessitats reals del
sector.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps

•

 articipar de la creació
P
d’espais d’intercanvi.
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FITA 7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles,
de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
Repte 7.1. A ssumir, des de l’administració, el paper clau com a motor de canvi real en els sistemes
de producció i consum.
Acció 7.1.2. Comunicar, formar i educar en relació amb la incorporació en els criteris de contractació
l’enfocament dels ODS.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural

•

 onfecció dels criteris
C
amb ODS (guia general
i concreció local o
sectorial).

Àmbit:
Comunitari

•

 ifusió i comunicació
D
de les mesures i
dels criteris en la
contractació.

Àmbit:
Formatiu
F ormació de tècnics
de l’administració en
criteris ODS.
• Aportar investigació i
coneixement sobre els
ODS en l’administració.
• Agents formadors dels
tècnics en ODS.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps
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FITA 8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin la informació
i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles,
en harmonia amb la natura.
Repte 8.1. Transformar les escoles cap a un model ecosocial (i ecofeminista).
Acció 8.1.3. Incorporar l’enfocament ecosocial a la gestió d’aula i al currículum.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
Creació/modificació
llei curricular.
• Participació grup
de treball.
• Coordinació grup
de treball per a
la integració de
l’enfocament ECO.
• Participació grup
de treball.
•

Àmbit:
Comunitari
 epartament educació.
D
Professorat i alumnat.
• Famílies.
• Educació no formal.
•
•

Àmbit:
Formatiu
F acilitar/ organitzar
jornades formatives a
la universitat i centres
educatius sobre visió
ecosocial.
• Formació a universitats
que donaran formació
després.
• Formació a centres
educatius i famílies.
• Formació a entitats
educatives per integrar
el nou enfocament al
currículum.
• Cocreació de les
bases i principis de
l’enfocament.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps
Formacions
remunerades o
convalidades (2 anys).
• Aules universitàries.
• Aules entitats
educatives.
• Aules centres educatius
i per famílies.
•
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FITA 1. Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació
marina de tot tipus, en particular, la contaminació produïda per activitats
terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés de nutrients.
Repte 1.2. Eliminar envasos de plàstic i vidre d’un sol ús.
Acció 1.2.1. Comunicar, formar i educar per legislar sobre la utilització dels envasos i potenciar
el consum de proximitat.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
 ontractació d’empreses
C
de neteja i menjador
sostenibles (per part
de l’escola, consell
comarcal, etc.).
• Legislació:
· Màquina de retorn
d’envàs obligatòria
als supermercats.
· Utilització d’envasos
de materials
biodegradables.
· Reducció d’embolcalls i
envasos d’aliments.
• Pressió de les entitats
per aconseguir aquestes
lleis.
•

Àmbit:
Comunitari
Influència a la comunitat
educativa (famílies,
alumnes, mestres,
ajuntament...).
• Acció de sensibilització
la ciutadania (p. ex.:
al carrer o al mercat)
realitzada per alumnes
que han treballat
el tema a classe.
• Campanya de
sensibilització.
• Campanya als
supermercats, mercats
i als contenidors de
reciclatge.
•

Àmbit:
Formatiu
 ducació dels
E
alumnes en l’ús de les
carmanyoles, envasos
de més d’un ús; en la
compra de productes de
proximitat (per guanyar
salut i qualitat de vida).
• Inclusió d’aquesta
temàtica al currículum
escolar.
• Obligació a cada claustre
de professors de tenir
una comissió verda.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps

•

 reball dins i fora de
T
l’aula (entorn proper a
l’escola, barri...).
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FITA 2. Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes
marins i costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne,
entre altres mesures, la resiliència, i emprendre accions que permetin restaurar-los
per tal de recuperar la salut i la productivitat dels oceans.
Repte 2.4. Implementar polítiques integrades amb la participació dels actors.
Acció 2.4.2. Generar un espai de trobada dels usuaris/actors implicats.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
S elecció d’uns
representants de l’equip
docent i de l’alumnat.
• Aportació financera.
•

Àmbit:
Comunitari

•

 rganització de
O
xerrades amb famílies.

Àmbit:
Formatiu

•
•

 reació d’eines.
C
Exposició de la seva
activitat professional.

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps
 eserva d’un espai a
R
la jornada laboral que
permeti la trobada.
• Reconeixement
econòmic de
l’exposició de l’activitat
professional a l’espai de
trobada.
• Oferta d’espai físic per
a la trobada.
•
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FITA 2. Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes
marins i costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne,
entre altres mesures, la resiliència, i emprendre accions que permetin restaurar-los
per tal de recuperar la salut i la productivitat dels oceans.
Repte 2.7. Protegir l’ecosistema marí i costaner apropant-ne la importància a la ciutadania, valorant
el seu estat i, a partir d’aquí, proposar solucions per millorar-ne les problemàtiques.
Acció 2.7.1. Promoure accions a la ciutadania per a valorar l’ecosistema marí.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
 ecursos econòmics i
R
tècnics.
• Suports institucionals i
visibilitat.
• Promoció de
taules de treball
interdisciplinàries.
• Dinamització d’accions.
• Difusió, transferència
de coneixements.
• Mobilització.
•

Àmbit:
Comunitari
 obilització alumnes,
M
professorat i famílies.
• Pressió a les institucions
per promoure canvis.
•

Àmbit:
Formatiu
Transferència
de recerques,
investigacions.
• Transferència de
coneixements de
didàctica, pedagogia.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps

•

Incorporació a
l’organització
estructural.
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FITA 1. Per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l’ús sostenible
dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça, i els serveis
que proporcionen, en particular, els boscos, els aiguamolls, les muntanyes
i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.
Repte 1.2. Augmentar el sentiment de conservació, pertinença de tota la població per tal d’augmentar
la implicació social en la conservació dels ecosistemes.
Acció 1.2.1. Crear un catàleg de recursos de servei comunitari per a les escoles i entitats educatives.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
S uport econòmic i tècnic
per a l’elaboració i
divulgació del catàleg.
• Recerca a les escoles del
seu àmbit per conèixer
els recursos.
•

Àmbit:
Comunitari
 ifusió, per part de les
D
escoles, dels recursos
que han utilitzat i que
poden necessitar en un
futur.
• Selecció, agrupació,
creació de la fitxa de
cada recurs i creació
d’un catàleg fàcilment
consultable.
•

Àmbit:
Formatiu
 ivulgació, per part
D
del centre, de recursos
d’aquest catàleg.
• Difusió, per part de la
universitat, del catàleg i
el seu funcionament.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps

•

 oordinació del
C
projecte elaborant un
cronograma, fixant
un calendari amb les
reunions i dedicant sis
mesos a la realització
del projecte.
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FITA 4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos,
incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar
beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
Repte 4.1. Incrementar la pedagogia sobre la biodiversitat i les relacions que s’estableixen entre
els diferents éssers vius dins de l’ecosistema de muntanya.
Acció 4.1.1. Revisar continguts de divulgació i actualitzar-ne el discurs.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural
 n general increment
E
de la comunicació
i les connexions
entre universitats /
administracions / centres
educatius i entitats
educatives.
• Creació d’una
metodologia per fer
arribar els continguts.
•

Àmbit:
Comunitari
 rofessionalització de
P
l’Educació Ambiental.
• Incorporació del
paper de mediador en
l’Educació Ambiental.
• Detecció de les
necessitats de l’entorn
(conjuntament amb
entitats socials, AV,
centre cívics, escoltes...).
• Implicació de tota la
ciutadania en el procés
participatiu (escoles
famílies, empreses).
•

Àmbit:
Formatiu
 prenentatge de noves
A
maneres de comunicar.
• Incorporació
d’estratègies per
desenvolupar i poder
incorporar aquest paper
de mediador.
• Generació del contingut
tècnic actualitzat.
• Investigació de les noves
tecnologies.
•

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps
Increment del temps i
els espais de trobada
entre tots els actors
implicats.
• Temporització de
les campanyes de
divulgació.
• Promoció de
les campanyes
(conjuntament amb
les entitats).
•
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FITA 9. Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat
a la planificació nacional i local, als processos de desenvolupament,
així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.
Repte 9.1. Ampliar la superfície de territori protegida amb una normativa consensuada com a resultat
d’un procés participatiu comú.
Acció 9.1.1. Comunicar i educar per potenciar un procés participatiu d’agents implicats en el territori
per copsar interessos i arribar a un consens.
Àmbit: Organitzatiu
i estructural

•

 osada a l’abast de
P
la ciutadania de
les eines i condicions
per participar.

Àmbit:
Comunitari
 romoció de la
P
participació de tota la
comunitat educativa.
• Recollida de propostes
i necessitats de la
població interessada/
afectada.
•

Àmbit:
Formatiu

•

 companyament tècnic
A
i científic.

Àmbit: Gestió
de l’espai i el temps

3	EXPERIÈNCIES
EDUCATIVES
 es experiències que es presenten en aquest apartat
L
són aquelles que s’han presentat al Congrés Nacional
d’Educació Ambiental 2018 i que els autors i autores
després de la crida a totes les experiències presentades
han accedit a escriure per a la publicació. Totes elles
contemplen de forma transversal l’ODS 4 (Educació
de qualitat) i l’ODS 17 (Aliança pels Objectius) i l’ODS
específic que es detalla en cada experiència.
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3.1. Aprenentatge basat en reptes
i processos de co-creació
· M. Rosa Terradellas i Piferrer rosa.terradellas @udg.edu

Paraules clau
Aprenentatge basat en reptes, cocreació, formació inicial professorat.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Analitzar la viabilitat de l’aprenentatge basat en reptes (ABR) a la formació de mestres.
Objectiu 2: Dissenyar el procés de treball de l’ABR a la formació de mestres, mitjançant un procés de cocreació,
amb agents externs (mestres, educadors, inspectors, tècnics) i interns (professorat UdG, estudiants).
Objectiu 3: Introduir canvis en el sistema d’avaluació.

Context de l’experiència
Els canvis soferts en els darrers anys, tant pel que fa a la globalització com en relació amb l’acompliment dels ODS
a finals de 2030, ens van portar a plantejar com havíem de transformar la formació inicial de mestres. Volíem que
aquesta transformació fos tant en relació amb les formes d’ensenyament i aprenentatge, així com a les competències i habilitats que els mestres havien de desenvolupar durant la seva formació inicial, per tal que poguessin
donar resposta a l’acompliment de molts ODS, en especial, de l’objectiu 4, amb la finalitat que puguin promoure
una educació de qualitat que sigui inclusiva i equitativa.
Per això, des dels estudis de mestre/a d’educació infantil de la Universitat de Girona (UdG), ens vam plantejar
treballar des de metodologies que incidissin en aquest objectiu, i ens vam decantar per la metodologia de l’aprenentatge basat en reptes (ABR). L’ABR, que es desenvolupa bàsicament en l’àmbit de les enginyeries, ens va
semblar molt útil per aplicar-lo des de l’àmbit de les ciències socials, per apropar els continguts d’aprenentatge als
reptes que ens planteja l’educació actual. També ens vam proposar treballar des de processos cocreatius, implicant
professionals vinculats a la pràctica educativa, amb la finalitat que ens suggerissin alguns reptes que els preocupaven. Això ens havia de permetre apropar-nos a aquesta realitat i promoure als nostres estudiants un sistema
d’aprenentatge que els servís per adaptar-se a les necessitats educatives d’un món global, complex i canviant, per
tal que puguin promoure una educació de qualitat útil al llarg de la vida.
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ODS que inclou l’experiència
En funció dels reptes que es tractin es poden incloure molts ODS, però a nivell general i introductori considerem
els següents:

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Universitat de Girona, Facultat d’Educació i Psicologia
Departament d’Ensenyament, Serveis Territorials de Girona
Ajuntament de Girona, Coordinació EB Municipals
Universitat de Girona, ICE Josep Pallach
Cooperativa el Gebre

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Viure en un món global ha transformat les formes d’ensenyament i aprenentatge i, com a conseqüència,
les competències i habilitats que han de desenvolupar els futurs mestres en la seva formació inicial, per donar
resposta a l’acompliment de molts ODS, en especial, a l’objectiu 4, amb la finalitat que puguin promoure una
educació de qualitat que sigui inclusiva i equitativa. És evident, però, que l’acompliment del conjunt d’ODS
és un objectiu que afecta tots els sectors de la societat i, per tant, que cal que els diferents agents s’impliquin
i treballin conjuntament per assolir plegats aquests objectius.
Per això, des dels estudis de mestre/a d’educació infantil de la UdG, ens vam plantejar transformar l’educació
inicial dels mestres d’educació infantil des de dues premisses bàsiques. D’una banda, volíem treballar des de
metodologies que ens permetessin resoldre problemes vinculats a la realitat des d’una perspectiva global i
multidisciplinària, i que facilitessin que l’estudiantat desenvolupés competències i habilitats que incidissin
en aquest objectiu. Vam optar per la metodologia de l’ABR, que ens va semblar molt útil per apropar els
continguts d’aprenentatge als reptes que ens planteja l’educació actual.
D’altra banda, ens vam proposar treballar des de processos cocreatius, implicant-hi tant agents externs com
interns. Així vam involucrar professionals vinculats a la pràctica educativa de diferents sectors (inspecció educativa; direcció de parvularis i d’escoles bressol, tant públiques com privades; mestres, personal educador;
tècnics…). Volíem que ens suggerissin problemàtiques educatives que els preocupaven, de manera que, a la formació inicial de mestres, les poguéssim transformar en reptes formatius, que ens apropessin a una realitat que
és complexa i canviant. També vam considerar implicar agents interns (professorat i estudiantat) per promoure
en els nostres estudiants un sistema d’aprenentatge que els servís per adaptar-se als canvis que es trobaran en

CNEA 2018

Experiències educatives

84

la pràctica educativa d’un món cada vegada més global i complex, i que requereix solucions creatives, multidisciplinàries i treball en equip, que incloguin solucions per promoure una educació de qualitat útil al llarg de la vida.
2. Desenvolupament
Hem portat a terme el treball en diferents fases:
1. 
Anàlisi de la viabilitat de l’ABR a la formació de mestres. Repàs de la bibliografia existent sobre ABR
i cocreació.
2. Sessions de cocreació amb professionals de l’educació. Es van realitzar abans d’iniciar el procés i una vegada
finalitzat. Es van portar a terme amb 29 professionals de la pràctica educativa (3 membres del professorat universitat UdG; 10 mestres de parvulari; 2 caps d’estudis CEIP; 2 directores CEIP; 5 educadors d’escola bressol (de centres públics i privats); 2 directores d’escola bressol (d’un centre públic i un de privat);
1 coordinadora de les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Girona; 1 inspector d’Ensenyament;
1 responsable de Pràcticum d’Ensenyament, i 2 tècniques de l’ICE Josep Pallach, de la UdG).
3. Anàlisi de les competències vinculades a la professió docent per promoure entre els infants i les seves famílies
una educació de qualitat, inclusiva i equitativa.
4. Definició del paper del professorat en aquest procés.
5. Disseny de les fases i criteris per desenvolupar pràctiques basades en ABR.
6. Selecció i disseny d’activitats i instruments per avaluar tant el procés com els resultats de les pràctiques
realitzades. Vam dissenyar diferents rúbriques tant en relació amb el procés com al resultat.
7. Alguns dels reptes treballats amb els diferents grups d’estudiants van ser els següents:
· Com abordem els atemptats terroristes amb infants d’educació infantil?
· Com plantegem i desenvolupem un projecte de treball a l’aula?
· Com dissenyem, organitzem i avaluem un ambient d’aprenentatge?
· Com transformen les reunions amb les famílies?
· Com tractem temes delicats amb les famílies?
· Com impliquem les famílies a la comunitat educativa?
3. Conclusions
• Constatem que aquesta metodologia és útil per dur-la a terme en el camp de les ciències humanes i per incidir
en l’assoliment dels ODS, ja que implica un treball multidisciplinari, i ens permet abordar temes globals i complexos, que poden incidir en la consecució de diversos ODS. Tal com els hem tractat nosaltres, a nivell general,
bàsicament es treballen els ODS 4 i 17, però també es pot incidir en molts d’altres en funció del tema que tractem.
• Tant els agents externs (mestres, educadors, directors d’escoles, responsables polítics i administratius, etc.), com
el professorat universitari, ratifiquem el sentit que té que treballin conjuntament professionals dels diferents
àmbits, abans d’iniciar el procés i en haver-lo finalitzat. Aquest treball conjunt ens prepara per abordar plegats
temàtiques d’interès comú i adoptar solucions conjuntes.
• Ens reafirmem en l’enriquiment que suposa triar els reptes mitjançant un procés de cocreació, amb la finalitat de
focalitzar els reptes que té la realitat educativa, així com la idoneïtat del procés dut a terme.
• Considerem positiva la utilitat de les rúbriques utilitzades per avaluar el procés del treball en equip, per reforçar
la pràctica reflexiva i l’autoconeixement dels nostres estudiants.
• Confirmem l’increment de l’interès i la motivació de l’alumnat per desenvolupar les seves pràctiques d’aula des
de situacions vivencials, que els deixen una forta empremta i seran claus per tractar altres temes en un futur.
• Corroborem que mitjançant l’ABR s’amplia el desenvolupament de competències vinculades a la professió docent.
• Valorem la utilitat de compondre els grups de treball de manera aleatòria, per aprendre a treballar amb diversitat de persones, que és el que els espera al seu futur professional.
• Constatem que els reptes seleccionats per l’estudiantat coincideixen amb els proposats pels agents externs.
• Els participants externs han mostrat la seva voluntat d’implicar-se a avaluar la idoneïtat de les propostes desenvolupades per abordar els reptes i d’aplicar-les en els seus centres.
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 onsiderem que si els mestres es formen amb aquesta metodologia, que ells mateixos constaten que incremenC
ten les seves competències professionals, estan molt més preparats per incidir en els objectius 4 i 17 dels ODS.
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3.2. M
 are nostrum

Experiència d’aprenentatge servei
per a la conservació del medi marí
· Elena Boadas Mir. Universitat Ramon Llull (URL) elenabm@blanquerna.url.edu
· Mo Franch Pons. AULACRAM mfranch@aulacram.com

Paraules clau
ApS, Museus, Educació Ambiental.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Implementar un projecte d’aprenentatge servei (ApS) entre AULACRAM i la Universitat Ramon Llull
que serveixi de prova pilot, amb la idea de consolidar l’aliança durant els pròxims cursos acadèmics.
Objectiu 2: Dissenyar i dur a terme una activitat d’Educació Ambiental segons els requeriments del Servei que
es necessita.
Objectiu 3: Implicar l’alumnat universitari a que participi en una proposta de descoberta de l’entorn, des d’una
perspectiva conceptual, didàctica i personal.

Context de l’experiència
Des d’uns anys ençà la metodologia de l’aprenentatge servei (ApS) s’està introduint a diversos sectors educatius
(escoles, universitats, entitats d’educació no formal). Des de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna (URL) es va posar en marxa un programa per oferir als alumnes la possibilitat de participar
en programes d’ApS. Durant el curs 2017-2018 es va buscar l’aliança amb AULACRAM per tal d’iniciar el procés de
col·laboració, que es realitzarà a la Fundació CRAM i en alguna escola del Prat de Llobregat, com a prova pilot.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Fundació CRAM (AULACRAM)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL)

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
En aquesta experiència es presenta l’aliança entre la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna (URL) i AULACRAM (Àrea d’Educació i Formació de la Fundació per a la Conservació i Recuperació
d’Animals Marins - CRAM) durant el curs 2017-2018.
En el marc dels projectes ApS de la Facultat es proposa una experiència a l’alumnat de 3r de Grau d’Infantil
de la Facultat que respon a una necessitat concreta d’AULACRAM. Aquesta proposta consisteix a dissenyar activitats per a grups de segon cicle d’Educació Infantil, que responguin a les necessitats de l’alumnat d’aquestes edats,
al currículum establert i a la temàtica i metodologia d’AULACRAM. Aquesta activitat s’haurà de dur a terme en el
mateix centre escolar i, per tant, l’alumnat s’haurà de traslladar a allà per executar-la.
Com a experiència ApS es concreten dues accions. Pel que fa a l’aprenentatge, l’alumnat ha de dissenyar una
activitat de descoberta de l’entorn en un context real i en podrà fer una prova pilot. I, pel que fa al Servei,
podrà contribuir a donar resposta a una necessitat d’AULACRAM, que és la de disposar d’una activitat que
es pugui fer a l’escola amb el missatge i valors d’AULACRAM.
La Fundació CRAM és una fundació dedicada a la protecció del medi marí i de les espècies marines amenaçades.
Les seves principals activitats es centren en la clínica i reintroducció dels animals rescatats, en la investigació i conservació i, en l’educació i sensibilització de la ciutadania. Dins la Fundació, AULACRAM té el compromís d’educar,
formar i sensibilitzar persones de tots el àmbits socials envers la conservació, i desenvolupa diversos programes
de formació i activitats per arribar a tota la ciutadania. El programa adreçat a les escoles ofereix propostes des de
l’educació infantil fins a l’ESO.
2. Desenvolupament
Aquesta aliança s’ha articulat en el marc de l’aprenentatge servei, tal i com comenta Martínez (2009) “pretenen
integrar aprenentatge acadèmic i contribució a la millora de la societat en els contextos docents –assignatures,
pràctiques i pràcticum habituals de cada titulació”. També es desenvolupa el valor social en l’alumnat universitari
tot “contribuint a una formació professional del futur graduat construïda no només en l’àmbit de la universitat,
sinó també en el de la comunitat, aconseguint quelcom difícil de dominar mitjançant altres estratègies o programes formatius” (Martínez, 2006).
L’experiència comença amb una visita de l’estudiantat universitari d’educació infantil a la Fundació CRAM,
situada al Prat de Llobregat. Aquesta visita té dos objectius principals. D’una banda, pretén contextualitzar
com es poden treballar continguts a l’aula d’infantil integrant la visita a un centre d’educació no formal per
generar aprenentatge (Morentin i Guisasola, 2014). De l’altra, l’estudiantat pot conèixer la filosofia de la Fundació
CRAM i del seu projecte educatiu, AULACRAM, així com de les metodologies emprades a les activitats per poder
replicar-les durant el Servei que se’ls oferirà.
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Després de la visita, amb la tutora d’AULACRAM es perfilen els requeriments i cronograma del Servei que es durà
a terme. Es demana als estudiants el disseny i implementació d’una activitat per a P4, d’una hora de durada, on
l’eix principal destil·li la filosofia del CRAM; és a dir, l’Educació Ambiental i la conservació del medi marí.
Després d’un procés de disseny i creació de l’activitat amb la supervisió de la tutora de la universitat i la tutora
d’AULACRAM, l’alumnat exposa la proposta final perquè s’implementi com a prova pilot a una classe de P4 d’una
escola del Prat de Llobregat.
L’activitat, anomenada per les pròpies alumnes “MARE NOSTRUM, el nostre petit gran mar”, apropa els infants
al mar Mediterrani i, utilitza una metodologia basada en la participació i la cooperació. Amb l’ajuda de sons,
els infants es pregunten com és el mar, on és, què en saben, i què hi passa. Després, s’endinsen a un mar simbòlic i
descobreixen quins éssers vius hi podem trobar, fins a adonar-se que no tot són elements naturals, també hi ha la
presència d’altres elements que formen part del medi: la contaminació. Arran d’aquesta descoberta, es parla de
les amenaces del medi marí i de les actuacions per conservar-lo, incitant la seva col·laboració amb petites accions.
Per finalitzar, alumnes, tutores i docents implicades entrellacen opinions i valoracions del procés de l’ApS i de
l’activitat resultant en una sessió de treball i d’avaluació molt enriquidora.
3. Conclusions
Aquesta experiència està situada en l’Objectiu de Territori i Ciutat perquè ha permès la unió d’una universitat i
una entitat per construir una activitat que es podrà realitzar en els centres educatius i que contribuirà a vetllar
pel medi marí.
La valoració de les institucions implicades en l’experiència és molt positiva. Els objectius inicials han estat assolits
i, al ser una prova pilot, s’han pogut detectar punts per millorar i modificar per a properes edicions. A més, també
es considerarà integrar-la en el programa educatiu per oferir-la a altres escoles.
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3.3. Les jugatecambientals dels parcs
i les platges metropolitans
· Núria Machuca, responsable de promoció i dinamització dels parcs i les platges metropolitans
nmachuca@amb.cat
(En coordinació amb els tècnics de medi ambient dels diferents municipis metropolitans
implicats, i amb les persones de referència de les empreses o entitats responsables de
la gestió de les Jugatecambientals).

Paraules clau
Col·laboració, coneixement i valors.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Donar a conèixer els valors socials, patrimonials i ambientals dels parcs i les platges metropolitans.
Objectiu 2: Contribuir a la dinamització de l’ús dels parcs i les platges metropolitans i, de retruc, al barri i
al municipi.
Objectiu 3: Esdevenir un punt de referència per als visitants dels parcs o les platges on poden adreçar-se per
tal d’informar-se, o participar de l’oferta regular d’activitats.
Objectiu 4: E
 sdevenir un recurs que treballa els continguts relacionats amb la sostenibilitat adreçat a un públic
ampli i divers, i que complementa l’oferta adreçada habitualment al món educatiu.
Objectiu 5: Millorar la coordinació i col·laboració entre els agents del territori al voltant d’eixos de treball comú
que s’emmarquen en els parcs i les platges metropolitans.

Context de l’experiència
L’AMB gestiona la xarxa de parcs metropolitans: 51 parcs, 31 municipis i les platges dels 8 municipis del litoral
metropolità de Castelldefels a Montgat, 42 km amb 41 platges. La gestió d’aquests espais és integral, i inclou
aspectes com la vegetació, mobiliari, instal·lacions, els paviments o els elements construïts; així com la seva promoció a través de la dinamització d’activitats i propostes educatives com ara les Jugatecambientals, entre d’altres
projectes educatius i de dinamització i participació.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Àrea Metropolitana de Barcelona.
29 ajuntaments dels municipis metropolitans.
14 entitats i empreses del món de l’Educació Ambiental i el lleure.
Altres institucions implicades: Consell Comarcal del Baix Llobregat i Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
D’altres programes: S’hi incorporen activitats d’altres programes amb objectius comuns, com Compartim un futur
(Programa Metropolità d’Educació per a la sostenibilitat), Cicle d’activitats AMB-Museu de Ciències Naturals,
projectes participatius amb centres escolars i entitats (ApS), pla de millora de la biodiversitat o bé amb diferents
programes municipals, etc.

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Les Jugatecambientals s’implementen el 2014 (després de les proves pilot realitzades en tres o quatre parcs metropolitans) i a petició de regidors o alcaldes (renovada anualment). Són gestionades per una empresa o entitat
relacionada amb el món del lleure i l’Educació Ambiental amb vinculació al municipi i al parc. Aquests projectes
s’emmarquen en els acords AMB/ajuntaments per al suport en la promoció de parcs i platges.
Es porten a terme amb una coordinació general de l’equip de promoció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(amb intervenció també de l’equip de tècnics de parcs i platges que realitzen tasques relacionades amb infraestructures, manteniment, biodiversitat… que donen suport a les activitats de les programacions).
La programació, promoció, coordinació i seguiment de cada jugatecambiental es realitza a tres bandes: AMBajuntaments-entitats gestores en cada cas. Les entitats gestores s’encarreguen del desenvolupament del projecte
amb el suport de recursos municipals i metropolitans.
2. Desenvolupament
Les Jugatecambientals són espais familiars d’aprenentatge i experimentació que tenen com a fil conductor, a
través de dinàmiques lúdiques i participatives, els valors dels parcs i les platges i la sostenibilitat ambiental segons
els eixos establerts en el Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat. Funcionen un cop a la setmana,
en dissabte o diumenge, en un total de 25 sessions dels mesos de primavera i tardor, i estan adreçades, fonamentalment, a un públic familiar. S’ubiquen normalment en un mòdul o edifici del parc, tot i que l’activitat esdevé a
l’aire lliure al voltant d’una carpa i l’espai de joc.
Són projectes compartits amb els ajuntaments, i amb entitats o empreses del territori amb experiència en l’Educació Ambiental, i coneixedores del parc i del municipi. Actualment existeixen 39 jugatecambientals (35 a parcs
i 4 a platges).
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Cada sessió (dissabte o diumenge al matí) compta amb els següents elements:
• Serveis fixos (a totes les sessions tenen lloc de la mateixa manera) dinamitzats per educadors.
• Un punt d’informació del parc o de la platja, el servei d’atenció al públic i l’espai de joc lliure per a famílies.
• Una activitat dirigida. Es programa una activitat diferent per a cada sessió guiada per educadors que fan una
descoberta dels valors dels parcs o les platges, o tracten continguts mediambientals. Aquestes activitats es
desenvolupen amb metodologies dinàmiques i participatives, i permeten la participació de famílies amb infants
de totes les edats, en especial de 3 a 7 aproximadament. La tipologia d’activitats també ha de tenir en compte
que la participació és lliure i sense inscripció, i el públic es pot anar afegint al llarg de tota la sessió.
3. Conclusions
• Paper de l’experiència en relació amb l’ODS
Les Jugatecambientals tenen un paper important en la dinamització dels parcs i les platges, i, de retruc,

als barris i les ciutats. Esdevenen punts de trobada en l’espai públic, dotant-los de contingut relacionat amb
el coneixement dels valors d’aquests espais i la sostenibilitat en general, promovent una relació de bona convivència. Aporten recursos i idees per afavorir el coneixement, i per tant sentiments de pertinença i arrelament en
l’entorn que ajuden a avançar cap a ciutats i comunitats més sostenibles.
• Dificultats
· Coordinació i seguiment donada la magnitud del projecte i la gran quantitat d’agents que hi intervenen i
de les aliances que s’hi donen.
· Disparitat de recursos disponibles als municipis.
· Nova llei de contractació pública que limita la capacitat de treballar amb entitats del territori.
• Oportunitats
· Integrar la Jugatecambiental com una eina en la planificació dels projectes d’Educació Ambiental dels municipis.
· Consolidar el projecte als municipis amb una presència estable a parcs i platges que pugui significar una ampliació en les seves funcions, més enllà de les sessions del seu funcionament normal en cap de setmana.
· Evolucionar cap a aules d’Educació Ambiental dels parcs o de les platges, que aportin una infraestructura estable
acollint un projecte més ampli. Ha estat el cas dels parcs del Pi Gros, Can Vidalet, Fontsanta i Can Zam i la platja
del Litoral, que ja compten amb les seves aules d’Educació Ambiental.
• Importància de l’aliança per a la consecució dels objectius
· Aquest és un projecte compartit entre l’AMB i els municipis metropolitans que compta amb la participació d’entitats i empreses d’Educació Ambiental del territori. A més, a cada Jugatecambiental en particular es produeixen
d’altres aliances amb d’altres entitats i col·lectius dels municipis. La transversalitat del projecte propicia aquesta
participació, ja que es tracta d’un recurs de gran valor per al municipi en general que pot ser de gran utilitat en
àmbits ben diferents: lleure, medi ambient, treball amb famílies, participació i dinamització de barris, etc.
· Aquesta xarxa és imprescindible per l’èxit del projecte, ja que fa que s’hi aboquin els esforços i els recursos que
cadascú té al seu abast per a la consecució d’objectius comuns. Això aporta gran riquesa i diversitat, i fomenta
l’assistència i participació del públic vinculat als diferents agents implicats.

Adreça web de l’experiència
www.amb.cat/jugatecambiental
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3.4. P
 rojecte participatiu
“Coneguem el parc de les Planes”
· Aida Girona agirona@amb.cat
· Esther Badal cfacanserra@xtec.cat
· Núria Ramos nramos@l-h.cat

Paraules clau
Espai públic, aprenentatge, cooperació.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: F omentar la participació, implicació i vinculació dels centres educatius i entitats en la conservació
i promoció de l’entorn proper.
Objectiu 2: Donar a conèixer els valors socioambientals del parc de les Planes a les escoles i entitats del barri,
per promoure l’estima i conservació.
Objectiu 3: Adquirir i/o reforçar competències com l’esforç i la constància, el compromís, el treball en equip
i la responsabilitat vers un projecte comú.
Objectiu 4: Millorar les habilitats comunicatives i l’empatia.

Context de l’experiència
El parc de les Planes de l’Hospitalet de Llobregat forma part de la Xarxa de parcs metropolitans, de la qual l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) fa la gestió i manteniment integral de manera coordinada amb els ajuntaments. L’AMB desenvolupa un programa d’aprenentatge a la xarxa de parcs i platges metropolitans (Aprenem a
la xarxa), dins del qual s’emmarquen els projectes participatius: projectes d’ApS que tenen com a objectiu facilitar
la implicació i vinculació dels centres educatius i entitats en la conservació i promoció d’aquests espais públics. Els
projectes són compartits entre l’AMB, ajuntaments de l’àrea metropolitana, centres escolars de primària, centres
de secundària, formació d’adults, esplais i entitats, entre d’altres. El projecte participatiu Coneguem el parc de les
Planes es realitza cada curs escolar des del 2014-2015.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Escola de persones adultes Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El parc de les Planes de l’Hospitalet de Llobregat és un espai sotmès a una gran pressió urbana, donada la seva
ubicació al centre de la ciutat, i és un parc sotmès a dinàmiques d’ús no gaire respectuoses amb l’entorn. L’AMB,
l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (en el marc del Pla Educatiu d’Entorn) i l’escola de persones adultes
Can Serra estableixen aliances que els permetin desenvolupar un projecte participatiu en aquest parc per afavorir
sentiments d’estima, pertinença i identitat al barri, i canviar així la funció i els usos que se’n fan.
2. Desenvolupament
Els alumnes de l’escola de persones adultes Can Serra fan de guies ambientals per donar a conèixer el parc de
les Planes i els seus valors socioambientals a les escoles del barri (Lola Anglada, Pau Vila i Joaquim Ruyra), l’esplai
Can Serra i la residència de gent gran Francisco Padilla. Concretament, de l’escola Can Serra participen els dos
grups de GES1 (el grup de matí i el grup de tarda), que tenen entre 15 i 18 participants aproximadament cada curs
escolar.
El projecte està basat en la metodologia d’aprenentatge i servei. En la fase d’aprenentatge, els alumnes de l’escola
Can Serra coneixen el parc (la vegetació, els ocells, la història, etc.). S’hi impliquen diferents mestres de l’escola
que de manera transversal inclouen la descoberta del parc dins del projecte educatiu de centre.
Mestres i alumnes elaboren una proposta d’itinerari de descoberta del parc, amb material informatiu i/o de joc
per dinamitzar-lo. L’itinerari es basa en el dossier educatiu “Coneguem el parc de les Planes”, que es va elaborar
el primer any del projecte, també de manera col·laborativa entre les entitats implicades (https://goo.gl/3pTU4k).
A més, en la fase d’aprenentatge, els alumnes de l’escola Can Serra reben un parell de sessions sobre tècniques
de comunicació i guiatge de grups. Durant aquesta fase l’AMB ofereix a l’escola Can Serra assessorament per
part d’una empresa d’Educació Ambiental (Siboc), que els descobreix el parc des de la vessant socioambiental,
els explica què és important posar en valor i com explicar-ho, i dinàmiques senzilles de guiatge de grups. En
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el darrer curs escolar, s’hi implica també el centre municipal Torre Barrina de l’Hospitalet, que s’encarrega de
la formació sobre habilitats comunicatives.
Durant la fase del servei, en el 3r trimestre del curs escolar, els alumnes de l’escola de persones adultes Can Serra
porten a terme el guiatge a quatre grups classe de les escoles del barri, a un grup d’infants de l’esplai del barri i a
un grup de gent gran de la residència. En aquest darrer cas, la relació que s’estableix entre guies i participants és
molt enriquidora per a ambdues parts, ja que és una ocasió per compartir espais i moments que d’altra manera
no s’haguessin produït.
Els alumnes adults fan el primer guiatge al parc ambla supervisió de l’empresa d’Educació Ambiental. Al finalitzar
l’activitat els alumnes reben una valoració per part de Siboc sobre els aspectes que han de millorar i els punts
forts en el guiatge realitzat. Així, en els següents guiatges, que ja realitzen de manera autònoma, poden aplicar
les millores.
A principis de curs, des del Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet s’estableixen les relacions entre les escoles i
entitats del barri, i es creen espais de trobada entre aquests i representants d’alumnes de l’escola de persones
adultes, que els visiten per explicar prèviament el projecte. Al finalitzar la fase del servei, els tutors dels grups de
primària i els referents dels esplais i de la residència de les escoles fan una valoració de l’experiència (a través d’una
enquesta i/o entrevista personal).
Al llarg del projecte es tracten diferents aspectes com l’expressió oral en llengua catalana, el treball cooperatiu, la
cohesió del grup i l’autoconfiança dels alumnes adults. Aquest treball és de gran valor per la tipologia d’alumnes
participants.
3. Conclusions
La valoració és molt positiva per totes les parts donada la gran riquesa d’objectius que es treballen i les positives
dinàmiques que s’han donat entre els participants. Cada curs escolar s’ha ampliat la implicació de participants:
s’incorpora el grup de tarda de l’escola de persones adultes Can Serra; hi ha més mestres implicats; s’hi afegeixen
el centre Torre-Barrina, l’esplai i la residència d’avis, i cada any les escoles de primària estan interessades en
participar en el projecte. L’experiència també ha permès desenvolupar el projecte en altres parcs metropolitans.
Com a repte de futur es planteja donar continuïtat al projecte per potenciar aquest canvi de visió i d’usos del parc,
i continuar donant suport al ODS 11 (crear vincles socials i ambientals positius, espais públics inclusius i segurs,
promoure el patrimoni cultural urbà).
Les aliances establertes entre les administracions i els centres educatius és cabdal en aquest tipus de projectes
participatius, on la implicació de tots, l’intercanvi de coneixements i experiències des dels diferents àmbits competencials (educació, medi ambient, gestió de l’espai públic…) enriqueix i millora el projecte.

Adreça web de l’experiència
https://bit.ly/2Ggj34W
http://www.amb.cat/web/territori/espai-public/projectes-participatius/
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3.5. L’ecoFEP i l’ecoedCAMP
· Contacte general de l’experiència: larevolucioverda@santramonnonat.org
· Lluís Sala. Col·legi Sant Ramon Nonat lsala@santramonnonat.org
· Vanessa González. Col·legi Santíssima Trinitat vanesacst@gmail.com
· Adrià Martínez. Col·legi Sant Josep Oriol amart755@xtec.cat
· Pau Forcadell. Escola MD del Roser-Les Planes pk.forcadell@gmail.com

Paraules clau
Participació, cocreació, intercanvi.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Compartir experiències
Objectiu 2: Generar coneixement
Objectiu 3: Teixir aliances (connectar entitats)

Context de l’experiència
L’ecoFEP és una xarxa d’escoles sostenibles constituïda per les 18 escoles de la Fundació d’escoles parroquials.
La comissió camina des de fa dos cursos i ha nascut per la necessitat de les pròpies escoles de treballar en xarxa
i compartir recursos, experiència i coneixements. Funciona de manera bicèfala amb una comissió d’alumnat i
una de professorat-PAS que treballen de manera independent però coordinada.
La comissió ja ha realitzat cinc accions planificades de manera conjunta que han tingut repercussió dins de
les pròpies escoles i han procurat transformar l’entorn intentant implicar diferents agents. Les accions han
estat proposades per totes les comunitats educatives en ple mitjançant processos participatius i dinàmiques
de priorització.
Entre les accions que s’han portat a terme hi ha l’organització d’un edCAMP amb continguts relacionats amb
el medi ambient i la sostenibilitat; una diagnosi dels espais de menjador de les escoles; la redacció d’un compromís
per a la sostenibilitat de les 18 escoles i que funcionarà com a indicador del desenvolupament sostenible dels
centres, amb una primera consulta amb més de 1000 participants; unes accions de videocomunicació; la creació
d’aparellaments sostenibles on s’agermanen escoles que puguin cobrir necessitats complementàries, i l’acció en
l’entorn amb la neteja d’un espai natural.
Paral·lelament a aquestes accions s’han creat perfils a les diferents xarxes socials i un blog on es relaten les
accions realitzades i es comparteixen continguts d’interès. A més, s’ha participat en diverses trobades d’intercanvi
i congressos.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Fundació Escoles Parroquials (FEP/ecoFEP)
El gecko con botas (companyia teatre d’ombres – sostenible)
Aula Ambiental Sant Andreu
Biblioteca Trinitat Vella
Centre Cívic Via Barcino
Aquapònics
Escoles + Sostenibles

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Els membres de l’ecoFEP, després d’un parell de cursos de travessa, vam creure oportú fer tres coses: celebrar
la creació de la supercomissió ambiental, aprofitant el dia del Medi Ambient; compartir l’experiència amb altres
companys i alumnat que no participen de la comissió, i generar un espai de participació, intercanvi de coneixement i un espai on trobar contactes, teixir llaços i generar aliances.
Per engegar l’edCAMP vam buscar aliances que completessin la nostra experiència. Així l’ecoFEP posaria la
infraestructura, l’organització i el personal; el Gecko con Botas hi posaria tallers i l’organització de la cloenda
de l’esdeveniment (a canvi de l’ús de l’edCAMP com un banc de proves per als seus propers espectacles); el
centre cívic i la biblioteca ens cedirien els espais a canvi de donar-se a conèixer a la ciutadania i completar la
seva oferta social, i l’aula ambiental de Sant Andreu, de recent inauguració, oferiria tallers a canvi d’usar
l’edCAMP com a camp de proves de la seva oferta i donar-se a conèixer.
2. Desenvolupament
L’edCAMP es basa en la generació de coneixement espontani a partir de les necessitats dels assistents. Aquesta
n’és la programació:
2.1. Arribada. Els assistents a l’acte troben a l’entrada un gran mural dividit en dos. En un anoten el que poden
aportar a la trobada i a l’altre, el que els agradaria aprendre. A partir d’aquests primers resultats els organitzadors agruparan les capsules d’intercanvi
2.2. Dos itineraris. El professorat i l’alumnat assistent es divideix en dos grups:
a. L’alumnat desenvolupa quatre tallers coordinats entre ells i els talleristes de les entitats col·laboradores.
Fan tallers de canvi climàtic, titelles sostenibles, ecocomunicació i estampat de samarretes. Un cop acabades
aquestes activitats, preparen el producte final que mostraran a l’acte de cloenda.
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b. El professorat es dirigeix a la biblioteca. Allà trobaran diversos espais temàtics de 20 minuts de durada
cada un. Els assistents coneixen els espais i els temes, i circulen lliurement segons els seus interessos (en
volen parlar, volen aportar, volen escoltar, volen aprendre). Mentre es parla es va registrant el contingut
per generar coneixement i compartir-lo posteriorment.
2.3. Cloenda. Els dos grups es reuneixen per posar en comú el que han après.
3. Conclusions
L’experiència és valorada molt positivament per tots els assistents. D’aquesta primera edició n’han sorgit tres
projectes diferents i una segona edició amb un format totalment diferent però que també inclou intercanvi,
aliances i acció a l’entorn.
• Compleix l’ODS 11 perquè forma ciutadans conscients i sostenibles, i genera sinèrgies i aliances que afavoreixen
entorns sostenibles a la ciutat
• El fet de trobar aquests agents que s’han aliat amb nosaltres ha afavorit l’objectiu de cost 0, ha ajudat i ha
facilitat l’execució del projecte que, malgrat l’envergadura, ha estat molt fàcil per la generositat de tots els
integrants de la comissió de treball.

Adreça web de l’experiència
https://youtu.be/PrxvtdXxfac
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3.6. De l’Euronet 50/50
al Passa l’energia
· Pau Aguiló aguilobp@diba.cat
- O ficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental; Gerència de Serveis
de Medi Ambient; Diputació de Barcelona ot.educaciopa@diba.cat
- Escoles de la província de Barcelona euronet@diba.cat
- Ajuntaments i equipaments d’Educació Ambiental de la província
de Barcelona passaenergia@diba.cat

Paraules clau
Energia, escola, equipament.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Millorar la gestió energètica dels edificis públics.
Objectiu 2: Promoure activitats d’estalvi energètic a escoles i equipaments públics mitjançant la creació d’incentius econòmics.
Objectiu 3: 
En el cas de les escoles, crear equips energètics d’alumnes, conserges i mestres que treballaran
conjuntament per reduir el malbaratament energètic del centre educatiu.
Objectiu 4: En el cas dels equipaments, reduir el consum de llum i gas gràcies a l’aplicació de bones pràctiques de
consum energètic i a la implicació dels treballadors municipals i usuaris dels equipaments.
Objectiu 5: Reinvertir els estalvis aconseguits en polítiques de pobresa energètica o en accions per millorar l’eficiència energètica de les escoles.

Context de l’experiència
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental, promou el programa
d’estalvi energètic en centres educatius 50/50 i el programa d’estalvi energètic en equipaments Passa l’energia,
en aliança amb els municipis i escoles de la província. Actualment en formen part una xarxa de més de 350 actors
entre la Diputació de Barcelona, ajuntaments, escoles i equipaments municipals.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Diputació de Barcelona
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona
Equipaments municipals i escoles de la província de Barcelona

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Les escoles i els equipaments municipals són eixos vertebradors dels nostres pobles i ciutats, tenen un paper
fonamental en l’educació dels infants i els joves, i són espais utilitzats pels veïns per dur terme infinitat de gestions
administratives, activitats lúdiques i culturals, per prendre cura de la salut i per dur a terme nombroses activitats
necessàries i quotidianes. Els ajuntaments, els auditoris, els casals, els centres culturals, els equipaments esportius,
els centres de salut, les escoles, els instituts, els centres de formació per adults etc. són espais necessaris per
millorar l’accés dels ciutadans a tot un seguit de recursos i serveis que els han de facilitar desenvolupar-se com a
persones i gaudir dels nivells de benestar desitjats per a tots.
El futur que volem ha de garantir que les persones puguin accedir als serveis bàsics, tant als de titularitat individual
com als de titularitat col·lectiva, i per aconseguir-ho cal, entre molts altres aspectes, gestionar els equipaments
municipals cada cop millor. Les autoritats municipals, els treballadors públics i el conjunt de la ciutadania no ens
podem permetre no gestionar correctament els espais públics si volem ciutats cada cop més sostenibles que siguin
font d’oportunitats per als seus habitants.
Les activitats humanes necessiten energia per desenvolupar-se i cada cop és més urgent i necessari gestionar
els espais públics amb energies més netes, provinents de fonts renovables. Aquest fet, però, no ens ha de fer
oblidar que l’ús que fem de les instal·lacions d’aquests equipaments és important. No té massa sentit que el
consum d’energia dels equipaments públics en horari nocturn sigui més elevat del que és estrictament necessari perquè l’endemà al matí les instal·lacions puguin posar-se en funcionament puntualment. És a dir, dit de
forma planera, no sembla adequat que hi hagi calderes funcionant de nit al mateix ritme de despesa que en
horari diürn. Tampoc sembla massa coherent que espais que no s’utilitzin estiguin il·luminats 24 hores al dia. Per
sorprenent que sembli, estem malbaratant uns percentatges importants d’energia en els nostres equipaments
amb accions com les que acabem d’apuntar.
Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona estem aplicant el concepte 50/50 en aliança amb els municipis
i les seves escoles. Volem contribuir a millorar la gestió energètica dels centres educatius, i millorar la cultura
energètica d’alumnes i mestres. A més, amb el programa Passa l’energia, estem treballant en aliança amb ajuntaments i treballadors municipals per tal de reduir el malbaratament energètic dels equipaments públics. Amb
aquest programa també volem contribuir a donar visibilitat a l’existència de persones en situació de pobresa
energètica. Per això, oferim suport material i tècnic als ajuntaments de la província de Barcelona que es comprometin a estalviar energia en els seus equipaments i a destinar els estalvis aconseguits a les llars del municipi
que pateixen pobresa energètica.
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2. Desenvolupament
L’objectiu del 50/50 és promoure activitats d’estalvi energètic a les escoles mitjançant la creació d’incentius
econòmics:
• El 50 % de l’estalvi econòmic obtingut gràcies a les mesures d’eficiència energètica adoptades per l’alumnat
i el professorat es torna a l’escola a través d’un pagament financer.
• El 50 % de l’estalvi econòmic és un estalvi net per a l’administració local que paga les factures energètiques.
Com a resultat, tothom hi guanya! L’escola ensenya als alumnes com estalviar energia a través del canvi de comportaments i obté recursos financers addicionals, mentre que l’administració local redueix costos energètics i la
comunitat local aconsegueix un medi ambient més net. Durant els anys 2009 i 2012, des de la Gerència de Serveis
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, es va fer el projecte Euronet 50/50, que es va implementar en més
de 50 escoles de nou països europeus. Els resultats obtinguts van ser realment impressionants:
6900 alumnes, mestres, conserges i 43 ajuntaments van treballar conjuntament amb l’objectiu d’estalviar energia
i fer front als efectes del canvi climàtic. Es van deixar d’emetre 339 tones de CO2 a l’atmosfera, es van estalviar més
de 1100 MWh i les escoles van estalviar una mitjana de 2100!
Arrel d’aquests grans resultats, el projecte Euronet 50/50 va ser reconegut amb el Premi Europeu a l’Energia
Sostenible 2013 a la categoria d’aprenentatge, atorgat anualment per la Comissió Europea.
Amb aquestes precedents no va ser difícil prendre la decisió d’aprofundir més en la metodologia 50/50. Així,
durant els anys 2013-2016, es va emprendre un nou projecte, l’Euronet 50/50 max. Aquest cop, es va crear un
partenariat europeu molt ambiciós, format per 16 socis de 13 països europeus. L’objectiu era desenvolupar
la metodologia 50/50 en 500 escoles arreu del continent i aconseguir una mitjana d’estalvi energètic del 8 %.
A més, aquesta nova edició europea del 50/50 incloïa la novetat d’implementar-se, també, en 50 edificis públic
d’usos no educatius. En aquest context, a la província de Barcelona el projecte es va implementar en 100 escoles
i 10 edificis públics.
De nou, els resultats van ser molt destacables. Es va aconseguir estalviar 3000 €/escola, que significaven el següent:
1.150.000 kWh estalviats, 12 % en electricitat i 8 % en calefacció com a percentatges d’estalvi aconseguit i 242 t
de CO2 no emeses.
Un cop finalitzats els projectes europeus, des de Diputació de Barcelona hem continuat apostant per la metodologia 50/50, de tal manera que és un des recursos que conformen el catàleg de recursos i serveis de Diputació
de Barcelona. Durant el curs 2019-2020 es preveu dur a terme el 50/50 en 55 escoles de 32 municipis.
Passa l’energia és un altre projecte liderat des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, que posa el focus
de l’acció en els treballadors dels equipaments així com en el conjunt de persones que fan ús diari de les instal·lacions municipals. En aquest cas, es tracta d’identificar les fonts de malbaratament energètic dels equipaments i
promoure bones pràctiques de gestió energètica.
La metodologia de Passa l’energia es recolza amb la instal·lació en els equipaments d’aparells de monitoratge
energètic, que permeten conèixer com s’està consumint l’energia a temps real. La informació que s’obté d’aquest
monitoratge és molt valuosa, ja que ens possibilita conèixer la corba de consum d’energia de cada equipament
de forma molt detallada. Aquesta informació es complementa amb les dades de facturació energètica i amb
entrevistes i treball de camp amb les persones que utilitzen diàriament els equipaments.
L’objectiu és detectar fonts concretes de malbaratament energètic i proposar accions correctores adaptades a
cada situació. En aquest cas, després de desenvolupar el projecte Passa l’energia en una vintena d’equipaments,
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podem dir que existeix un marge d’estalvi aproximat del 15 % només amb l’aplicació de bones pràctiques en
la gestió de l’energia, és a dir, sense inversió o amb mesures de baix cost.
Si en el cas del 50/50, el 50 % dels estalvis aconseguits signifiquen un ingrés extra per als equips energètics
formats per alumnes i mestres, en el cas de Passa l’energia, els estalvis aconseguits es reinverteixen a nivell local
en polítiques dirigides a fer front a l’accés precari a l’energia que pateixen les persones en situació de pobresa
energètica.
3. Conclusions
• Paper de l’experiència en relació amb l’ODS
El programa d’estalvi energètic en centres educatius 50/50 i el programa Passa l’energia es fonamenten en
la creació d’aliances a nivell local per tal de promoure una gestió sostenible dels espais públics i contribuir a
millorar la cultura energètica del conjunt de la ciutadania alhora que es denuncien els perjudicis que comporta
la pobresa energètica. Aquest cos de treball es relaciona amb els objectius de desenvolupament sostenible
de l’ODS 11 i es troba també entre els objectius dels ODS 1 Fi de la pobresa i l’ODS 7 Energia assequible i
no contaminant.
• Dificultats i oportunitats del procés
D’una banda, la metodologia 50/50 encaixa molt bé en el funcionament quotidià d’una escola i és una molt
bona oportunitat per engrescar el conjunt de la comunitat educativa a prendre part activa en la gestió energètica d’escoles i instituts. Per altra banda, si fem referència al Programa Passa l’energia, la principal dificultat és
aconseguir que els estalvis aconseguits arrel de millorar la gestió energètica dels equipaments esdevinguin prou
significatius per poder fer accions que tinguin alguna incidència en les polítiques locals de pobresa energètica. El
repte rau a aconseguir que aquestes metodologies de treball es mantinguin en el temps i es duguin a terme en
el major nombre d’equipaments possibles. D’aquesta manera, la possibilitat de maximitzar la visibilitat i operativitat dels estalvis aconseguits seria, evidentment, més significativa, ja que, com s’ha apuntat durant la descripció
de l’activitat, a dia d’avui encara existeix un marge significatiu de reducció del malbaratament energètic en els
equipaments públics que podríem situar en un 15 % de la despesa total.
• Importància de l’aliança per a la consecució dels objectius
El 50/50 s’ha dut a terme en més de 150 escoles de diferents municipis de la província de Barcelona. Alhora,
ha servit per fer aliança amb la Diputació de Girona, de Tarragona i de Lleida, ja que també han mostrat interès
en aquesta experiència. A més, la implementació del Passa l’energia ha significat aliances entre administracions,
treballadors i ciutadans en una vintena de municipis des de l’any 2017.

Adreça web de l’experiència
https://www.diba.cat/web/mediambient/50/50-a-escoles-i-instituts
https://www.diba.cat/web/mediambient/passaenergia
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3.7. Com és la meva ciutat
· Núria de Pedro. Institut Narcís Oller, Vall npedro@xtec.cat
· Eduard Arnal. Escola Puigcerver, Reus earnal@xtec.cat

Paraules clau
Qualitat urbana, sostenibilitat, georeferenciació.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Cercar, analitzar i contrastar informacions diverses per interpretar fenòmens demogràfics, socials,
econòmics, culturals…
Objectiu 2: Llegir i interpretar mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Utilitzar eines
d’orientació espacial.
Objectiu 3: Conscienciar sobre el desenvolupament humà sostenible.
Objectiu 4: Fomentar la interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte
mediambiental.
Objectiu 5: Construir coneixement: tècniques i instruments.

Context de l’experiència
En una primera fase, el Context de l’experiència són les ciutats de Valls i Reus de forma parcial (2018). En una
segona, van participar-hi de forma parcial Tarragona, Reus, La Selva del Camp i Salou (2018-2019). S’han analitzat
zones bàsicament urbanes atenent a diferents indicadors: vitalitat, accessibilitat, seguretat, confort, paisatge i
pressió. L’estudi de camp s’ha produït sempre en dies laborables i en horari escolar.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Facultat de Geografia URV
ICE URV
Programa d’Innovació pedagògica Tecnologies digitals per a l’Aprenentatge Gencat, Dep. Educació
Institut Narcís Oller, Valls
Escola Puigcerver, Reus
Institut Antoni de Martí i Franquès, Tarragona
Escola Sant Josep, Reus
Institut Jaume I, Salou
Institut Joan Puig i Ferreter, La Selva del Camp

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
L’estudi de l’espai, la seva percepció i representació és el motor del projecte i s’analitza mitjançant la cartografia
col·laborativa, proposant l’anàlisi de l’espai per determinar-ne la qualitat urbana. Per afavorir les iniciatives de
desenvolupament sostenible i alhora acostar-nos a la nostra ciutat, es proposa investigar-la integrant la visió
mediambiental, buscant l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), fent una recerca virtual
sobre la qualitat urbana a partir d’uns indicadors i el posterior estudi de camp per verificar les dades i extreure’n conclusions. Es vol comprovar l’estat de les nostres ciutats a partir d’aquest anàlisi per aplicar les propostes
sorgides de la reflexió i observació directa per així poder-les millorar.
En una primera fase, s’ha fet el prototip del projecte: s’ha portat a terme amb alumnes i s’han fet les observacions per millorar-lo. Com a producte d’aquesta recerca ha estat la creació del lloc web: Com és la meva
ciutat. Hi van participar la Facultat de Geografia de la URV, impulsora d’aquest projecte; l’Institut Narcís Oller, i
l’Escola Puigcerver. En una segona fase, s’ha pilotat en diferents centres: Institut Martí i Franquès, Institut
Jaume I, Escola Sant Josep, i Institut Joan Puig i Ferreter. Durant tot el procés, s’ha fet difusió del projecte des
de diferents vies com el CRP de Reus o l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili. A més, el projecte va rebre un Ajut
Pont per a dos anys consecutius; va ser reconegut com a projecte d’innovació en Tecnologies Digitals pel Dep.
d’Educació; va participar a la segona edició de l’Edu_Hack, de mSchools; va considerar-se des de CESIRE, des
d’un vessant de les STEAM, i va participar en diferents congressos, simposis i jornades, amb la implicació tant
del professorat com de l’alumnat.
2. Desenvolupament
Les aplicacions de cartografia en línia i els sistemes d’informació geogràfica possibiliten l’accés des dels ordinadors dels centres educatius a una quantitat de documents cartogràfics. De fet, el territori és un recurs que
ofereix un ampli ventall de possibilitats per a l’estudi de la geografia a través del treball de camp; una metodologia que permet la realització d’enquestes o entrevistes, l’observació directa i el seu registre en un diari
de camp, la lectura de plànols o mapes, i l’orientació i geolocalització per mitjans diversos.
La finalitat d’aquest projecte ha estat esbrinar la qualitat urbana de les nostres ciutats. Per grups, es trien diferents localitzacions i s’analitzen virtualment els indicadors que ens donaran un índex de qualitat. En el treball de
camp es verifiquen les dades i es registren per emetre aquesta puntuació, que ens serveix de referent per millorar
la situació en què es troben.
El desenvolupament de les competències ha permès que els alumnes adquireixin un pensament crític i creatiu,
ha promogut una participació activa en la vida política i una actitud de compromís, Això s’ha aconseguit amb
la proposta de petites recerques sobre situacions i problemes de l’actualitat per aprendre a cercar informació
de fonts diverses, seleccionar i contrastar-la per identificar les diferents opinions i interessos que amaguen.
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S’aplica el mètode del cas: analitzar una situació real a partir de la qual es pot extreure una interpretació
generalitzable, concretament de la nostra ciutat. El professorat acompanyarà els alumnes en aquest procés.
També l’argumentació esdevé una estratègia didàctica rellevant per al desenvolupament d’aquesta competència:
es posa de manifest que hi ha diverses maneres d’entendre el món i, per tant, s’admeten diverses solucions.
El treball cooperatiu emprat suposa organitzar i prendre decisions sobre les tasques que realitzaran els membres
del grup. Finalment, els resultats són compartits i reelaborats a partir de la discussió per arribar a acords i consens.
3. Conclusions
Des del punt de vista tècnic és evident que la proposta didàctica aprofundeix en diferents aspectes del currículum de la geografia entre d’altres. Un dels eixos vertebradors del projecte és l’ús de la cartografia digital i
els sistemes d’informació geogràfica. Un altre element clau és el treball de camp que apropa l’alumnat al territori objecte d’estudi. La conjunció d’aquests dos elements porta els estudiants a fer d’investigadors mitjançant
una fase de diagnosi i una altra de proposta de millora. En definitiva, el projecte aprofundeix en diferents continguts de diversos nivells educatius i se’n fa una valoració força positiva. Cal tenir en compte els avantatges
i desavantatges que comporta l’ús d’una cartografia col·laborativa a l’aula: l’evolució del projecte és instantània,
en temps real; es veu el treball que es realitza des de diferents ubicacions, l’aula o fora de l’aula. És important
considerar que fer-ne un mal ús pot portar problemes en l’evolució de l’activitat. L’alumnat ha de ser molt conscient de l’ús que fa de les eines donat que pot malmetre la feina de la resta de companys. És també recomanable
que part del professorat implicat de les aplicacions/programari emprades en el projecte rebi una formació prèvia.
Malgrat aquests desavantatges, és molt gratificant veure la velocitat en que es desenvolupa el treball.
Des del punt de vista didàctic, és necessari referir-se, per una banda, a com el projecte s’apropa a un marc competencial força ampli. Per l’altra banda, cal destacar que en tot el procés s’utilitzen metodologies didàctiques
diverses. El projecte en si té com un dels objectius principals, potenciar el treball cooperatiu amb la creació d’un
mapa col·laboratiu. L’ús del treball de camp permet als alumnes sortir de l’aula convencional i treballar en espais
que els són familiars, amb la conseqüent motivació que això aporta. La possibilitat de dir la seva pel que fa als
entorns propers fa que se’n sentin una part integrant i valorin aspectes que possiblement desconeixien, establint
la connexió amb els objectius de desenvolupament sostenible anteriorment indicats. Finalment, cal destacar l’àmplia dedicació digital per dur a terme el projecte, el que permet aprofitar la predisposició de l’alumnat en aquest
camp. De tot això, la valoració que se’n fa és especialment favorable.
L’inici d’aquest projecte va ser un curs realitzat per l’ICE de la URV on es va donar a conèixer aquestes eines al
professorat de secundària. Aquest curs van impartir-lo Yolanda Pérez, Jose Ignacio Muro i Joan Ferran, professors
de la Facultat de Geografia de la URV, sense els quals aquest projecte no hauria arribat a les vostres mans.

Adreça web de l’experiència
https://sites.google.com/xtec.cat/comeslamevaciutat/valls
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3.8. P
 rojectes col·laboratius per
lluitar contra el canvi climàtic
· Contacte general de l’experiència bcnsostenible@bcn.cat
· Patricia Rovira. Xarxa Barcelona + Sostenible
· Marta Cuixart. Ajuntament de Barcelona
· Elena Forcada. Ajuntament de Barcelona

Paraules clau
Participació, cocreació, canvi climàtic.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Impulsar un procés participatiu, amb equips pluridisciplinaris per dur a terme projectes concrets.
Objectiu 2: Generar processos de transformació ecosocial i aprenentatge col·lectiu.
Objectiu 3: Enfortir la xarxa d’entitats que formen la Xarxa Barcelona + Sostenible.
Objectiu 4: 
Implicar tots els sectors (entitats, escoles, administració, públic, privat, etc.) en l’acció contra
el canvi climàtic.

Context de l’experiència
La xarxa Barcelona + Sostenible (B+S) està formada per més de 1.000 organitzacions: centres educatius, associacions, empreses, universitats, col·legis professionals, gremis, equipaments, sindicats, i grups polítics. El mateix
Ajuntament de Barcelona és membre de la xarxa i assumeix, com a part del seu compromís, el lideratge de l’acció
de les organitzacions de la ciutat. A través d’una Secretaria Tècnica, les organitzacions signants compten amb
assessorament personalitzat i servei d’atenció a consultes, a més a més d’elements de comunicació comuns (web,
butlletí d’informació), sessions de formació i oportunitats de trobada, d’intercanvi, col·laboració i projecció de les
seves iniciatives.
Des d’aquesta Xarxa i en motiu de la participació a París de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (desembre 2015), es va treballar el Compromís de
Barcelona pel Clima, on es marcaven unes fites per a l’any 2030: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf:
• Reducció de les emissions per càpita un 40 % respecte 2005.
• Increment del verd urbà a +1 m2 per habitant.
A la declaració del Compromís de Barcelona pel Clima també es va consensuar un full de ruta per al 2015-2017 on
la ciutadania i l’Ajuntament es comprometien a dur a terme un total de 16 projectes:
• Set liderats per l’Ajuntament.
• Nou liderats per les entitats de la Xarxa B+S.
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Per definir els nou projectes liderats per membres de la Xarxa, es va impulsar un procés participatiu, per tal
de crear equips pluridisciplinaris que concretessin propostes en accions reals per treballar temàtiques diverses:
mobilitat, residus, biodiversitat, pobresa energètica, eficiència energètica, educació i comunicació ambiental.
Els equips de projecte estaven formats per membres d’entitats, tècnics de l’Ajuntament i una persona referent de
la Secretaria Tècnica de la xarxa B+S.
Al llarg dels dos anys es van organitzar sessions participatives per definir el projecte i permetre, després, treballar
de maneres diverses en petits grups, amb reunions presencials, espais virtuals, sumant sinèrgies amb altres iniciatives, etc.
La descripció de tot el procés es pot consultar al document: El Compromís de Barcelona pel Clima: un aprenentatge col·lectiu https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/114987 i al vídeo: Projectes pel clima,
dos anys d’aprenentatge col·lectiu http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/la-ciutadania-actua/
projectes-ciutadans-pel-clima/projectes-ciutadans-pel-clima-2015-2017

ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Centres educatius
Institucions públiques (altres administracions)
Organitzacions cíviques: entitats, associacions
Empreses, sindicats i fundacions
Universitats, centres de recerca i col·legis professionals

Exposició de l’experiència educativa
En el marc del Compromís de Barcelona pel Clima (context explicat anteriorment) ha sorgit l’experiència del projecte “Fem pinya” https://www.youtube.com/watch?v=M-0QfwsHj0c&list=PL-_DKISeIjZklZLjv1sjlEwaS5Kvq4nzf&
index=3 on van participar persones de l’àmbit educatiu, comunicatiu, cultural i administratiu local i metropolità,
i una persona referent de la Secretaria Tècnica de la xarxa B+S, que va ajudar a la coordinació al llarg de tot el
procés.
Durant dos anys es van organitzar sessions participatives per definir el projecte i permetre després treballar
de maneres diverses en petits grups, amb reunions presencials, espais virtuals, sumant sinèrgies amb altres iniciatives, etc.
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El projecte que es va definir consistia a elaborar una guia informativa interactiva i de bones pràctiques entorn
el canvi climàtic, i una prova pilot d’un programa de capacitació per a programadors i talleristes dels centres
cívics de la ciutat de Barcelona i d’equipaments culturals de municipis de l’Àrea Metropolitana. Es volia preparar
material educatiu sobre el canvi climàtic amb continguts i recursos per arribar als usuaris finals. La guia “Fem
pinya” es va publicar a la web del clima el 23 d’abril del 2018 https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/
bitstream/11703/108420/46/guia_canvi_climatic_maquetacio.pdf.
Les tasques que es van dur a terme són les següents:
• Consensuar continguts amb personal expert, tècnic i gestor d’equipaments.
• Definir públics amb responsables dels 10 centres cívics i equipaments culturals.
• Dissenyar i produir la guia digital.
• Impartir sessions formatives per equips de programadors i talleristes, amb un total.
50 persones repartides en 8 sessions.
Es preveu una segona fase d’implementació on s’utilitzin els materials elaborats i es valori l’impacte a les persones
usuàries dels programes d’activitats culturals.
Aquest projecte és un dels nou resultats que s’han aconseguit en el procés participatiu del Compromís
de Barcelona pel Clima. De tots ells se’n poden extreure els punts següents:
• Una experiència enriquidora a partir de la col·laboració més enllà dels propis interessos entre organitzacions
diferents.
• Una implicació que ha enriquit els projectes i els processos de creació de les propostes concretes.
• Un aprenentatge que s’ha adquirit al llarg de la participació de tothom, de manera innovadora en totes
les seves fases des del disseny, fins a la concreció i realització dels projectes.
• Una capacitat de concreció per obtenir resultats palpables.
• Una difusió més àmplia que si el projecte fos d’una sola entitat.
De manera simultània a aquest procés conjunt, s’ha redactat el Pla Clima, amb horitzó 2030, on es treballen
quatre grans eixos d’actuació: la mitigació, l’adaptació, la justícia climàtica i l’impuls a l’acció ciutadana
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_marc_sta.pdf
Aquest tipus de projectes s’inclouen en l’eix d’impuls a l’acció ciutadana i per donar-hi continuïtat s’han
creat unes subvencions bianuals, que en la convocatòria del 2018, permeten executar 11 projectes similars
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/la-ciutadania-actua/projectes-ciutadans-pel-clima
Els objectius d’aquestes subvencions són els següents http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/
barcelona-sostenible/tags/page/subvencions-pel-clima:
• Donar suport a accions ciutadanes col·lectives per aconseguir els objectius del Pla Clima.
• Impulsar i donar suport a iniciatives innovadores i al treball cooperatiu entre organitzacions.
• Potenciar la implicació ciutadana en les estratègies per a la mitigació, l’adaptació al canvi climàtic i la justícia
climàtica, i sumar sinèrgies per avançar en aquests camps.
Els projectes que s’impulsin pretenen donar importància tant al procés (en col·laboració de mínim tres organitzacions) com els resultats (enfocats als objectius relacionats amb el Pla Clima), de manera que destaquin en
termes d’innovació social. És a dir, que es pretén que aportin millors solucions als problemes socioambientals
de la ciutat en comparació amb les pràctiques i models vigents, i que, alhora, augmentin la capacitat d’actuació
de la societat a través de la creació de noves relacions de col·laboració. Aquests objectius són fonamentals de tota
estratègia d’Educació Ambiental.
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Adreça web de l’experiència
http: //lameva.barcelona.cat /barcelona-pel-clima /ca /la-ciutadania-actua /projectes-ciutadans-pel-clima /
projectes-ciutadans-pel-clima-2015-2017
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108420/46/guia_canvi_climatic_maquetacio.pdf
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3.9. C
 onnectem amb…
Patrimoni natural i humà
· M. Teresa Vila i Merino. Museu de Ciències Naturals de Barcelona edunat@bcn.cat

Paraules clau
Proximitat, connexió, transversalitat.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Apropar el Museu al barri
Objectiu 2: Redescobrir el territori
Objectiu 3: Generar diàleg entre disciplines
Objectiu 4: Treballar en equip, amb cohesió i consens

Context de l’experiència
L’any 2011 s’inaugura la seu del MCNB al Parc del Fòrum, situada al Besòs-Maresme. Com a nou equipament
al barri, ens volem donar a conèixer als nostres veïns. A més, la primavera del 2012, vam allotjar l’exposició de
fotografies del programa de TV3 Espai Terra: “Catalunya com tu l’has vist”. Teníem l’encàrrec de fer una activitat
per a escoles on l’exposició fos el punt de partida, ja que comptàvem amb els ingredients: exposició al museu,
escoles i barri. Vam decidir treballar la fotografia com a disciplina transversal, treballar amb escoles properes, amb
l’objectiu d’observar el barri i l’entorn, amb una mirada nova, des del punt de vista d’algú que el veu i viu per
primera vegada.
Així va néixer el primer “Connectem amb…” el curs 2012-2013. Era un projecte gratuït, de llarga durada i on
partíem de les ciències naturals per definir una metodologia i proposar un objectiu a l’alumnat que treballarien
amb una disciplina diferent a la que ens defineix com a Museu de Ciències Naturals. Des del curs 2018-2019 el
“Connectem amb…” també es fa amb escoles dels barris de muntanya de Montjuïc, on s’ubica el Jardí Botànic de
Barcelona.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Centres educatius dels barris propers a les seus del Museu
Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí
Centre de Recursos Pedagògics de Sants- Montjuïc
Empreses o persones expertes en la disciplina amb la que treballen cada any.

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El “Connectem amb…” és diferent cada curs, ja que el punt de partida és una exposició temporal en el cas
del Fòrum i un àmbit diferent en el cas del Jardí Botànic (JBB).
2. Desenvolupament
El projecte s’inicia amb la tria de la temàtica que es vol tractar i del repte que plantejarem a l’alumnat de
les escoles de proximitat als nostres centres oberts al públic. El projecte s’adreça a diversos nivells, que no
sempre són els mateixos, en funció de la dificultat del repte. Els passos següents són buscar assessorament
extern de la temàtica triada i fer arribar la proposta a les escoles a través dels CRP. El projecte és gratuït per
als centres escolars, arribem a vuit grups classe (màxim dos grups classe per centre). Quan ja sabem les escoles
participants, els nivells educatius i docents, convoquem els docents a una sessió de presentació del projecte.
El projecte proposa una activitat inicial per als docents i alumnat al Museu/Jardí, en la qual s’aporta informació i
elements per poder dur a terme el repte que es planteja al final de la sessió. Després, tornen a l’escola per començar a treballar acompanyats de persones externes i expertes en la matèria. L’assessorament per part dels experts
consisteix en diverses sessions de dues hores cadascuna en el centre escolar, en les quals es va valorant, proposant,
documentant, investigant, etc. la resolució del repte plantejat.
Aquest resultat final d’entre 4 i 6 mesos de treball queda recollit en una exposició al vestíbul del Jardí que pot
veure el públic. L’exposició s’inaugura en l’acte de cloenda on ens trobem els prop de 200 alumnes, els seus docents
i el personal del museu. L’exposició viatja als centres educatius participants i també a altres equipaments de barri.
3. Conclusions
Les oportunitats del procés són moltes, com comentem a continuació:
• Conèixer els centres educatius dels barris propers a les nostres dues seus obertes al públic, el Jardí Botànic i
la seu al Fòrum.
• Donar-nos a conèixer als nostres veïns.
• Convertir-nos en un referent de centre expert en les ciències naturals, en jardineria, conservació, educació, etc.
• Establir vincles amb el veïnatge, poder-los oferir des d’espais fins a visites, valorant tot allò que ens puguin
proposar o demanar.
• Establir vincles amb centres i institucions del barri.
Les dificultats són menys i habitualment tenen una fàcil resolució. La més important és, en alguns casos, fer
entendre als docents, bàsicament d’institut, que el projecte els demana implicació i dedicació, que intentem
reduir al màxim. A més, sovint l’organigrama de l’escola ha de canviar. Tot i que s’intenta adaptar les activitats
perquè afectin el mínim possible l’organització del centre, com que es fan activitats dintre i fora, no sempre
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és possible. Això implica que els docents hagin de modificar els seus horaris i intercanviar-se algunes classes
per poder participar a l’experiència.

Adreça web de l’experiència
https://edunat.museuciencies.cat/connectem-jardi-botanic/
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3.10. L’Escola del Consum de
Catalunya, el fruit d’una aliança
que compleix 15 anys
· Contacte general de l’experiència: salvador@rizomaedu.com
· Rosario Arcas. Escola del Consum de Catalunya rosario.arcas@gencat.cat
· Gemma Ruiz. Escola del Consum de Catalunya gemma.ruiz@gencat.cat
· Salvador Viciana. Escola del Consum de Catalunya salvador@rizomaedu.com

Paraules clau
Consum, aliança, educació.

Objectius de l’experiència
Connectar l’administració del consum amb el coneixement de la universitat.
Crear un model educatiu propi i diferenciat que ajudi a formar infants i joves actius, crítics i responsables.
Posar en valor l’educació del consum a l’aula.

Context de l’experiència
En un context social on el protagonisme del consum és present gairebé de forma permanent, la Generalitat de
Catalunya va considerar prioritari que l’educació del consum es posés en valor, atès que és una educació al llarg
de la vida i que, per tant, havia d’estar present a l’aula. Amb aquest propòsit, i mentre s’estava creant l’Agència
Catalana del Consum, va néixer l’Escola del Consum de Catalunya.
L’Escola del Consum de Catalunya és un servei públic i gratuït que es va crear com a resultat d’una aliança entre
l’administració pública i la Universitat Autònoma de Barcelona per portar l’educació del consum a les aules del
tot el territori català. Aquesta aliança no estava definida, sinó que es va estructurar mentre l’Escola del Consum
prenia forma i que ha anat creixent fins al moment actual i amb perspectiva de futur.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Agència del Consum de Catalunya de la Generalitat de Catalunya (ACC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Rizoma Educació Transferència

Exposició de l’experiència educativa
Les parts implicades en aquesta experiència són una institució preocupada per com introduir l’educació
del consum a l’escola i als instituts, un grup de docents que creu en la importància d’educar als joves perquè
esdevinguin consumidors responsables. Una idea, un neguit compartit ha fet que es trobessin.
És presenta una aliança entre l’Agència Catalana del Consum (ACC) i el Grup de Recerca Complex del
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) que, l’any 2003, va suposar el naixement de l’Escola del Consum de Catalunya (ECC). Aquesta
relació planteja un marc de treball conjunt entre ambdues institucions per tirar endavant un projecte marcat
per dos períodes ben definits: el primer, des de la creació de l’ECC l’any 2003 fins l’any 2012 entre l’ACC i l’UAB,
i el segon, que comença amb el relleu agafat per l’Spin Off de la UAB, Rizoma, des l’any 2013 fins l’actualitat.
Una col·laboració que va ser establerta amb la finalitat d’afavorir i potenciar la presència de l’educació del consum
dins l’àmbit educatiu català i que en tot moment manté el seu esperit inicial amb els objectius següents:
1. Constituir un espai permanent de treball de l’educació del consum en l’àmbit català.
2. Afavorir l’accés de la població escolar de Catalunya a l’educació del consum.
3. Facilitar la inclusió de l’educació del consum als currículums de les diferents etapes del sistema educatiu.
Aquesta col·laboració ha enriquit l’acció d’ambdues institucions fent possible que l’ACC, incorpori les aportacions
didàctiques de la recerca universitària a les activitats de l’ECC amb l’objectiu de reflectir en cada una d’elles el
model de ciutadania pel qual s’opta. Alhora, ha permès a la Universitat disposar d’un context on realitzar transferència de coneixement de la universitat a la societat.
Això ha fet possible que l’ECC s’estructuri com a Centre d’Estudis de l’Educació del Consum, un espai on es realitzen de forma simultània l’activitat docent, la innovació i la investigació:
• L’activitat docent es duu a terme diàriament en l’àmbit geogràfic català a través de tallers d’educació del
consum. Els tallers estan dirigits a l’alumnat d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerats, de cicles formatius i d’educació especial. També es realitzen xerrades adreçades a les famílies, seminaris
per a estudiants i professionals del món educatiu, i activitats en contextos d’educació no formal, en l’àmbit
del lleure.
• La innovació se centra en la recerca constant de noves formes d’introduir l’educació del consum en el currículum
escolar. Es prenen com a referents teòrics el paradigma de la complexitat, els models socioconstructivistes de
l’explicació dels processos d’ensenyament-aprenentatge i la definició dels objectius en termes de competències.
Pel que fa a la metodologia, es treballen de manera intensa el paper de les preguntes com a motor d’aprenentatge, la incorporació de l’art dins de les activitats, i el significat i la funcionalitat dels tallers en la vida
quotidiana de l’alumnat.
• La investigació pretén dotar la institució d’un bagatge teòric que fonamenti la resta d’àmbits. Actualment
es porten a terme dues línies d’investigació paral·leles: les investigacions acadèmiques i les descriptives.
Les primeres, aprofundeixen en el marc teòric i conceptual del paradigma de la complexitat. Es concreten en
el diàleg disciplinari com a forma per abordar els fenòmens des de diferents disciplines i models d’educació
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del consum del professorat de secundària de Catalunya. Per altra banda, les investigacions descriptives pretenen
aprofundir en el coneixement dels hàbits de consum dels joves de Catalunya.
S’ha creat una aliança entre l’administració i la universitat que mitjançant la confluència dels tres aspectes (docència, investigació i innovació) ha aconseguit que l’ECC esdevingui un espai en què la investigació enriqueix l’acció
educativa diària a través de la innovació constant. Aquest model de relació entre les institucions generador de
noves aliances entre l’administració i la comunitat educativa (els centres escolars, el professorat i les famílies) fa
possible accions per sensibilitzar els consumidors, mitjançant l’educació, sobre les maneres de vida sostenibles
facilitant-los informació adequada a través de continguts normatius i les normes d’ús.
En aquesta aliança l’educació del consum esdevé escenari i eina per ajudar la ciutadania a situar-se davant el
fenomen del consum, per tal de crear noves formes de pensar, sentir i actuar per poder construir un món més just
i més sostenible. En definitiva, és una oportunitat per educar formes de vida i ajudar els individus a construir la
seva forma de situar-se davant del món des d’un posicionament crític autònom i responsable.

Adreça web de l’experiència
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/
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3.11. A
 limentacció: xarxa d’escoles
per un món rural viu
· Lidón Martrat i Sanfeliu educacio.cat@justiciaalimentaria.org

Paraules clau
Educació crítica, sobirania alimentària, ecologia.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Generar consciència crítica en la comunitat educativa respecte a l’actual model alimentari i els seus
impactes socials, ambientals i per a la salut.
Objectiu 2: Promoure l’acció i la mobilització social en favor d’un model alimentari alternatiu basat en els valors
de la sobirania alimentària.

Context de l’experiència
L’experiència s’ha portat a terme en més de 130 centres educatius rurals i periurbans de primària i secundària
de cinc comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Ha estat finançada en dues etapes de quatre anys (2010-2014
i 2015-2018) per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i ha estat
executada en consorci entre les entitats Justícia Alimentària i HEGOA.
Hem comptat amb un equip compost per una coordinació i persones tècniques a cada CA que acompanyaven els
centres educatius en el desenvolupament dels seus projectes. Tots han estat centres públics que han mostrat inquietud per treballar les temàtiques relacionades amb l’alimentació des d’una perspectiva crítica. També s’han inclòs
centres que han apostat per metodologies innovadores de treball per projectes, col·laboratiu i posant els valors
en el centre. En aquest sentit, el programa s’ha adaptat a les necessitats i formes de treballar de cada centre.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Justícia Alimentària
HEGOA: Instituto de Investigación en Cooperación Internacional y Desarrollo
AECID. Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Segons les Nacions Unides, en el període 2011-2013, una de cada vuit persones al món passaven fam. La principal
causa no és un problema de producció d’aliments, sinó un problema de distribució (s’estima que hi ha menjar per
alimentar 1,5 vegades la població mundial actual), seguit de la gran quantitat d’aliments que es malbaraten en
tota la cadena alimentària (al voltant d’un terç de la producció dels aliments destinats al consum humà es perd
o malgasta a tot el món, la qual cosa equival a aproximadament 1.300 milions de tones a l’any). Ambdues causes
comporten una sèrie d’impactes socials, ambientals, econòmics, de salut, de gènere així com de desequilibri
territorial.
Per revertir aquesta situació, les Nacions Unides consideren necessari promoure, a través de l’educació, un
comportament sostenible amb visió global del nostre consum (un dels factors generadors de desigualtats).
A Alimentacció, coincidim amb aquest diagnòstic. Creiem que tant l’escola com els centres d’educació secundària
i universitats han de ser un espai de debat, reflexió i formació que doni resposta a les problemàtiques globals
generadores de pobresa, fam i desigualtat, així com un espai de transformació personal i col·lectiu per actuar
a favor d’una societat més justa i equitativa.
Entenem que una educació transformadora requereix incloure un enfocament global i metodologies educatives
innovadores que generin coneixement crític sobre qüestions com la lluita contra la pobresa, la justícia social o
la consecució del dret a l’alimentació. Compartim la importància de la formació en aquestes qüestions de
manera transversal recolzant-nos en l’educació en valors, que s’emmarquen en l’educació transformadora.
Volem contribuir a la construcció d’una societat equitativa en termes de gènere i sostenible a nivell social i
ambiental. Per a això, oferirem eines educatives per a la comprensió dels problemes i per a la construcció
col·lectiva de solucions amb la implicació de tota la comunitat educativa.
Per què a les escoles?
Un dels àmbits més importants per a l’educació de les persones és l’escola (incloent en aquest concepte les
etapes d’infantil, primària i secundària). Els nens tenen una gran capacitat d’aprenentatge i són la base de
la societat, per la qual cosa els canvis aplicats en aquesta etapa repercuteixen en tot el conjunt. Així mateix,
l’escola és la forja de les idees, els coneixements i els comportaments de les noves generacions.
Aquest aspecte de la capacitació de les persones implica la participació de l’alumnat en l’assumpció de responsabilitats, la reflexió crítica sobre la seva situació al món, l’establiment de prioritats i la solidaritat en la presa de
decisions. Tot això suposa un plantejament renovat que va més enllà de considerar els nens com a mers receptors
passius dels esforços realitzats per persones adultes a favor seu. Des d’aquesta proposta, i gràcies a un enfocament
sòcio-educatiu, afectiu i crític, els alumnes actuen com a protagonistes de la història, la seva història. Valent-nos
de les competències educatives ens plantegem col·laborar amb les escoles en l’adquisició d’aquestes competències
prenent com a eix una realitat global que afecta localment: la pobresa i l'exclusió.
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2. Desenvolupament
En l’actualitat, el programa compta amb la participació del voltant de 130 centres educatius, principalment
d’educació primària i secundària. En aquests centres s’han consolidat projectes transversals de treball, des
d’una perspectiva de gènere, s’ha incorporat la sobirania alimentària en els plans dels centres i en el dia a dia dels
centres.
S’ha fet formació a més de 500 docents, s’han elaborat materials educatius de referència i s’ha fet acompanyament
als projectes de cadascun dels centres de manera personalitzada. També s’ha desenvolupat un “corpus teòric” que
sustenta l’acció docent i que abasteix els diferents àmbits d’intervenció educativa (aula, centre, comunitat educativa…). Consta d’un marc teòric/pedagògic per a la inclusió de la sobirania alimentària amb perspectiva de gènere
a l’aula, i exemplificacions curriculars per a primària i secundària que permet l’apropiació de les eines didàctiques
de manera autònoma als centres escolars i organitzacions interessades, creant una referència educativa.
3. Conclusions
• Paper de l’experiència en relació amb l’ODS
L’experiència fomenta mètodes de producció i consum d’aliments més sostenibles, sobretot en matèria alimentària, tot formant els membres de la comunitat educativa i generant consciència crítica sobre les implicacions
d’un consum més responsable. Així mateix, el model de sobirania alimentària que es proposa des del programa té, entre els seus eixos centrals, una producció i consum d’aliments respectuoses amb el medi ambient.
Es donen eines a professorat, alumnat i famílies per consumir de manera més responsable a nivell individual
en les famílies, i a nivell col·lectiu i social a través del menjador escolar i de projectes d’horts escolars.
•

Dificultats i oportunitats del procés
El sistema educatiu està encara molt centrat en continguts i en les pressions per compliment del currículum
(sobretot a secundària). Aquesta és una de els dificultats que s’han hagut de treballar per “anar més enllà”
d’aquestes limitacions i trobar la manera d’encaixar aquests continguts en el currículum. A més, s’ha procurat donar eines perquè els centres i el professorat vagin adaptant cada vegada més estratègies i metodologies educatives transformadores, basades en generar ciutadans amb una responsabilitat envers el bé comú, i
amb una consciència de les problemàtiques socials rellevants i la necessitat de treballar per transformar les situacions d’injustícia. L’alta rotació del professorat també ha estat una dificultat que hem hagut de superar però,
alhora, ha estat una oportunitat ja que en ocasions, el professorat que havia rebut la formació en un centre,
després quan ha marxat a un altre ha pogut posar en marxa el projecte en el nou centre. D’aquesta manera, s’ha
generat l’efecte multiplicador esperat. L’existència de nuclis de professorat motivat per treballar aquesta temàtica en cada centre ha estat una molt bona oportunitat ja que, en ocasions, han pogut engegar processos que
han arrossegat la resta de professorat del centre. També s’han valorat positivament les tendències educatives i
pedagògiques de treball per projectes, que des del programa s’ha sabut aprofitar.

•

Importància de l’aliança per a la consecució dels objectius
El programa Alimentacció es duu a terme entre dues entitats.
· Justícia Alimentària: És una organització de cooperació internacional especialitzada en desenvolupament rural
qualificada en aquesta especialització. Té més de 25 anys d’experiència treballant per aconseguir la seguretat
i sobirania alimentària, fomentant el desenvolupament rural i el dret a l’alimentació en diversos països que
pertanyen principalment a les zones de Llatinoamèrica, així com col·laborant en la construcció d’una ciutadania
global a l’Estat espanyol (www.justiciaalimentaria.org).

· HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, és una organització sense ànim de
lucre que, des de la seva identitat com a institut universitari i associació civil, treballa en la promoció del desenvolupament humà. Més informació a http://www.hegoa.ehu.es/
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L’aliança entre aquestes dues entitats ha estat un gran encert per la complementarietat i l’experiència entre
les dues. D’una banda, Justícia Alimentària ha aportat la seva experiència sobre el treball en centres educatius
i sobre la temàtica de la sobirania alimentària mentre que, de l’altra, HEGOA ha col·laborat amb la seva àmplia
experiència teòrica en matèria d’educació crítica i metodologies d’educació transformadora. En l’estructura del
programa hem treballat com un sol equip.

Adreça web de l’experiència
www.alimentaccion.net
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3.12. A
 poderant les professionals del
servei d’assistència domiciliària
per identificar i gestionar les
situacions de pobresa energètica
· Contacte general de l’experiència: assist@ecoserveis.org.es
· Marta Garcia. Ecoserveis marta@ecoserveis.net
· Patrici Hernández. Ajuntament de Barcelona phernandezcl@bcn.cat
· Francesc Hernández. Diputació de Barcelona hernandeztf@diba.cat
· Laia Rosell. Ecoserveis laia@ecoserveis.net

Paraules clau
Pobresa energètica, agent energètic, energia.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: P
 al·liar la pobresa energètica a través de l’apoderament energètic de les persones en situació
de vulnerabilitat.
Objectiu 2: Formar les treballadores familiars dels serveis socials bàsics per esdevenir agents energètics.
Objectiu 3: Reduir el consum energètic de les llars a través de la millora dels hàbits respecte l’ús domèstic d’energia.

Context de l’experiència
L’experiència educativa presentada s’emmarca dins el projecte ASSIST, finançat pel programa H2020, de la comissió Europea, i es basa en la capacitació d’agents energètics a nivell domèstic per tal que assessorin col·lectius en
situació de vulnerabilitat. En aquesta experiència es presenta la formació que s’ha realitzat en el pilot nacional,
centrada d’una banda en un entorn urbà (ciutat de Barcelona) i, de l’altra, en un entorn rural (comarca del
Maresme).

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Associació Ecoserveis
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
L’entitat Ecoserveis juntament amb l’ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona han creat una aliança
per formar les professionals del servei d’atenció domiciliària per tal que esdevinguin agents energètics domèstics,
i puguin assessorar i acompanyar les persones usuàries que atenen per aconseguir estalvis energètics i econòmics.
2. Desenvolupament
El projecte, emmarcat en el projecte ASSIST, finançat pel programa H2020, es basa en l’apoderament de les treballadores familiars que atenen les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària de la ciutat de Barcelona i
la comarca del Maresme. Es proposa com a objectiu que aquestes treballadores puguin transmetre a les persones
usuàries els coneixements energètics necessaris per fer un ús òptim de l’energia a les seves llars i aconseguir,
així, un estalvi energètic i, també, una millora del confort a la llar. El projecte aporta una innovació quant a
la tria del perfil d’agent energètic seleccionat. Les treballadores familiars creen uns vincles importants amb les
persones usuàries, ja que la seva relació és setmanal o inclús diària, cosa que afavoreix la confiança entre elles.
Així doncs, el projecte aprofita aquest vincle per transmetre informació en matèria de subministraments, usos
i drets energètics. D’altra banda, la presència reiterada de l’agent energètic a la llar de les usuàries afavoreix
el canvi d’hàbits necessari per millorar el confort i propiciar l’estalvi energètic.
La formació de les treballadores familiars ha constat d’un curs de 40 hores teòriques i pràctiques a través d’una
plataforma en línia i amb el suport de classes presencials, on s’ha tractat la pobresa energètica, els subministraments energètics i els usos energètics a la llar. Un cop superada la formació els agents energètics passen a
l’acció a les llars de les persones usuàries que atenen, on els assessoren amb l’optimització de l’ús de l’energia per
aconseguir, d’una banda, la millora del confort a la llar i, de l’altra, la reducció del consum energètic. A més a més,
realitzen assessoraments en les factures dels subministraments i els drets energètics de les persones per garantir
l’accés als subministraments bàsics i reduir l’import econòmic de les factures.
3. Conclusions
Respecte a l’Objectiu pel Desenvolupament Sostenible en què s’ha focalitzat l’experiència, el consum i l’economia circular, s’hi aporta la reducció del consum energètic a través de la millora dels hàbits pel que fa a l’ús
domèstic de l’energia, un àmbit que afecta totes les persones, ja que es tracta de serveis bàsics presents a totes
les llars. En aquest cas, l’aliança entre el tercer sector i les administracions públiques ha estat clau per tractar
els drets dels consumidors en matèria d’energia, ja que el fet que es desenvolupi des de l’administració facilita
la confiança de les persones usuàries en les informacions que se’ls proporcionen.
Una de les principals dificultats trobades durant el procés de teixir l’aliança ha estat encaixar els tempos entre el
projecte, les administracions públiques i les empreses prestadores del servei. Un altre repte identificat, i alhora
oportunitat, és la de garantir la sostenibilitat del projecte, ja que l’objectiu és poder continuar amb el servei més
enllà de la finalització del projecte H2020.
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La pal·liació de la pobresa energètica és un repte comú entre institucions públiques i entitats del tercer sector.
Teixir aliances entre aquestes és bàsic, tenint en compte que cadascú domina un àmbit diferent. Les administracions públiques (Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) s’han encarregat de la identificació de les
persones usuàries a través del Servei d’Atenció Domiciliària, així com de les treballadores familiars que han estat
capacitades com a agents energètics. Ecoserveis, per la seva banda, i donada la seva experiència a nivell tècnic
en l’àmbit de la pobresa energètica, s’ha encarregat de la formació d’aquestes treballadores i del suport tècnic
a l’hora d’atendre les persones usuàries participants al projecte.

Adreça web de l’experiència
https://www.assist2gether.eu
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3.13. Projecte justícia ambiental.
Guia docent E-waste, l’altra
cara de la tecnologia
· Stephanie Ascencio Serrato. Universitat Rovira i Virgili stephanie.ascencios@gmail.com
· Jordi Serra Calvo. Universitat Rovira i Virgili jordiserracalvo@gmail.com
· Andreu Llop Palliso. Institut Tarragona allop2@xtec.cat

Paraules clau
Justícia Ambiental, deixalles electròniques, consum responsable.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Conèixer i comprendre qüestions relacionades amb els conflictes socials i ambientals d’arreu del món
derivats del consum excessiu d’aparells electrònics d’ús diari com ara telèfons mòbils, televisors o aparells de videojoc.
Objectiu 2: Reflexionar sobre les implicacions ambientals, socials i econòmiques per als països del sud global que
té la producció i el consum no responsable d’aquests aparells per part de les societats del nord global.
Objectiu 3: Analitzar críticament els hàbits de consum de les poblacions més enriquides i privilegiades amb
la finalitat de consumir responsablement i generar ciutadans que siguin transformadors socials.

Context de l’experiència
La guia docent “Jocticia Ambiental. E-waste: l’altra cara de la tecnologia” va néixer en el marc del projecte
“Joctícia Ambiental. El debat per a l’educació socioambiental”, impulsat conjuntament pel Centre d’Estudis de Dret
Ambiental de Tarragona (CEDAT) i per l’Institut Tarragona, amb finançament inicial de l’ajuda Pont 2014 i 2015 del
Consell Social i de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. El projecte té
per objectiu incorporar a la programació escolar de l’educació secundaria obligatòria (ESO) el debat sobre temes
actuals ambientals i socials, així com vincular els coneixements generats al CEDAT en els diferents nivells educatius.
L’equip de treball responsable de l’elaboració del projecte i de la guia és multidisciplinari (biòlegs, investigadors
en dret ambiental, advocats, ambientòlegs, professionals de l’ensenyament, etc.) i prové de països com Brasil,
Espanya, Mèxic i Equador. D’aquesta manera, la guia ofereix una visió integral de la problemàtica associada a la
producció d’aparells electrònics i elèctrics (AEE), i a la generació de deixalles electròniques (en anglès, e-waste).
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ODS que inclou l’experiència
a

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Universitat Rovira i Virgili / Centre d’Estudis de Dret Ambiental a Tarragona
Institut Tarragona

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
La utilització d’AEE s’incrementa any rere any, mentre que, paral·lelament, existeix una progressiva reducció
del temps de vida útil d’aquests aparells, ja sigui per qüestions tecnològiques o de moda. Com a conseqüència,
s’incrementen exponencialment les deixalles electròniques. Tot això, conjuntament amb una gestió deficient
d’aquestes deixalles, acaba generant i perpetuant conflictes socials i ambientals, principalment, en països en
vies de desenvolupament o del sud global, on acaben la majoria d’aquests AEE.
Es va desenvolupar una guia per als docents de les esco les secundàries: E-waste. L’altra cara de la tecnologia.
El projecte parteix de la problemàtica actual que comporta la indústria dels AEE, a cadascuna de les seves etapes
de producció: i) extracció dels recursos naturals per a la fabricació dels components; ii) muntatge de peces
(fabricació i manufactura); iii) transport i distribució; iv) consum, i v) residus (e-waste).
2. Desenvolupament
L’any 2015 es va començar amb la implementació de la guia per part de tres docents de l’Institut Tarragona en els
grups de 3r d’ESO a l’assignatura Cultura i Valors Ètics, un cop per setmana. Per a això, es va realitzar, en primer
lloc, una capacitació de dues hores amb els docents, on se’ls va explicar, d’una banda, la rellevància d’incorporar
temes socioambientals en el currículum de secundària i, de l’altra, la forma d’implementar la guia. A partir d’aquí,
se’ls va donar llibertat d’aplicar les activitats que consideressin pertinents i de realitzar ajustos d’acord a les
necessitats dels seus grups. Posteriorment, es van realitzar alguns acompanyaments per abordar temes que eren
més complexos o requerien major preparació informativa.
La guia s’estructurà entorn a tres principis metodològics bàsics:
• Anàlisi de conflictes ambientals associats a la producció dels aparells electrònics. Seguint el cicle de vida dels
AEE es van identificar problemes i conflictes socials i ambientals relacionats amb cadascuna de les etapes i
que reflectissin les relacions entre el consum irresponsable per part de societats del nord i les conseqüències en
altres del sud.

CNEA 2018

Experiències educatives

128

• Aprenentatge per mitjà de l’acció. El desenvolupen i dissenyen activitats per a l’alumnat, basades en diferents
estratègies educatives que facilitin la comprensió de la temàtica abordada i que els resulti d’interès.
• Educar: educant. La guia conté nocions bàsiques sobre la temàtica plantejada perquè els docents siguin capaços
d’entendre i transmetre el coneixement, alhora que també puguin, per si mateixos i a partir de les activitats i
eines proposades a la guia, dissenyar les seves pròpies activitats en base a les necessitats del grup. Es parteix de
la premissa que els docents són capaços d’educar educant.
Per fer-ho possible, la guia es conforma de cinc unitats didàctiques, d’acord al cicle de vida dels AEE d’ús diari i als
conflictes que sorgeixen a cada fase de la seva vida. A cada unitat es proposen diverses activitats (no exhaustives)
basades en diferents estratègies didàctiques, com ara: investigació, estudis de casos pràctics, enquestes, qüestionaris, jocs de rol, debats, entrevistes entre d’altres.
3. Conclusions
• Paper de l’experiència en relació a l’ODS
· Aquesta guia té un paper molt important en la consecució dels ODS, per mitjà del coneixement i la reflexió
sobre el sistema actual de producció basat en l’explotació i consum il·limitat de recursos, i sobre la influència dels
nostres hàbits de consum en altres països. Així doncs, podem conscienciar-nos i, per tant, modificar les nostres
conductes de consum i fer-les més responsables. Alhora, podem aconseguir una major participació ciutadana per
fer canviar les polítiques de producció de les corporacions.
• Dificultats i oportunitats del procés
· Amb l’avaluació de la guia per part dels docents, es van identificar tres principals reptes que s’han de superar
en la implementació efectiva de l’Educació Ambiental i de la guia en el currículum escolar: i) el temps i l’espai;
ii ) la transversalitat i multidisciplinarietat de continguts, i iii ) l’avaluació dels coneixements i aprenentatge dels
alumnes.
· Pel que fa al temps i l’espai, els docents van coincidir en la limitació de realitzar algunes activitats per qüestió
dels horaris escolars que, en aquest cas, eren d’una hora a la setmana; així com de l’espai constret únicament
a l’aula, per la impossibilitat d’organitzar excursions o visites de camp. Aquestes limitacions van repercutir
especialment en la continuïtat i fluïdesa del procés d’aprenentatge de l’alumnat i dels docents, així com en
la possibilitat d’implementar activitats més integrals o amb un major requeriment d’hores.
· En relació amb la transversalitat i multidisciplinarietat, els docents van manifestar que algunes activitats no es
van poder realitzar pel desconeixement del tema en si; per exemple, de tecnologia. Com a opció, es va plantejar
fer l’activitat en una altra assignatura, però això implicava una major coordinació i comunicació amb altres
professors que podria resultar desgastant. Per tant, van optar per realitzar només aquelles activitats amb les
quals se sentien còmodes. No obstant això, van reconèixer la importància d’aplicar la guia i l’Educació Ambiental
de manera transversal en les diferents assignatures, no només a la que impartien.
· Una altra dificultat va ser l’avaluació del progrés d’aprenentatge. En primer lloc, perquè la guia no proporciona indicadors d’avaluació i, en segon lloc, perquè els docents no estaven segurs sobre què s’hauria d’avaluar.
Per tant, per a la propera versió de la guia es té pensat d’incorporar indicadors d’avaluació.
· Pel que fa a l’abast de la guia, es va considerar que, si bé el tema dels residus electrònics i l’Educació Ambiental
és rellevant, ensenyar tot l’any entorn aquest tema podria saturar els alumnes i generar un efecte contrari.
Finalment, es va optar per implementar-la només durant un trimestre.
• Importància de l’aliança per a la consecució dels objectius
· Aquesta aliança va ser molt enriquidora per a ambdues institucions. D’una banda, la Universitat va tenir com
a repte traduir les seves investigacions a un llenguatge més planer i assequible per a altres nivells educatius.
Això també va ser rellevant perquè, d’alguna manera, van veure reflectit l’impacte social de la seva recerca.
Igualment, va ser una oportunitat perquè els investigadors s’apropessin a tècniques i coneixements didàctics i pedagògics per tal de construir la guia de manera conjunta amb els docents de secundària. Pel que fa
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als professors de secundària, aquest projecte va significar una presa de contacte amb altres temàtiques que
contribueixen a formar agents i ciutadans de transformació social. A més, ells mateixos van aprofundir
els seus coneixements sobre el medi ambient i la justícia ambiental.
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3.14. Biodiversitat:
Flora i Fauna d’Espiells
· Mercè Mompel Comadran mercem27@gmail.com mmompel@xtec.cat

Paraules clau
Interdisciplinar, entorn, flora i fauna.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: T
 reballar de forma cooperativa
Objectiu 2: Conèixer l’entorn proper
Objectiu 3: Establir aliances amb l’Ajuntament
Objectiu 4: F omentar actituds de respecte pel medi natural

Context de l’experiència
El projecte es desenvolupa al llarg de dos cursos escolars, amb alumnes de 1r ESO. Des de diferents assignatures es
col·labora per aconseguir l’objectiu final: donar a conèixer la flora i la fauna de l’entorn proper al centre escolar.

ODS que inclou l’experiència
a

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Ajuntament de Sant Sadurní. Regidoria de medi ambient.
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Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
S’estableix un vincle amb els delegats verds del centre per participar en la custòdia del territori d’un espai proper
al centre escolar i desconegut pels alumnes. Aquesta idea sorgeix de l’interès per col·laborar de manera activa
amb l’Ajuntament i seguir amb un projecte que havíem iniciat un temps abans. Havíem participat en la restauració
de la Miranda i ara volíem ampliar el projecte i donar a conèixer aquest indret, la Miranda d’Espiells.
2. Desenvolupament
Un cop hem presentat el projecte als alumnes, comencem a treballar des de ciències per tal de dissenyar els cartells
informatius i fer-ne divulgació. Des de Naturals, els alumnes preparen i busquen la informació de la flora i la fauna
de l’indret.
S’ha concretat que des de l’àrea de visual i plàstica i amb diferents tècniques, puguin dibuixar aquesta flora
i fauna a les hores de classe de l’àmbit corresponent. Per això es necessiten pintures i làmines, pinzells…
Els alumnes comencen a elaborar els esbossos i, després, elaboren les làmines definitives, aplicant tècniques
que han estudiat durant el curs.
Aquesta és la fase en què se sol·licita col·laboració al departament de tecnologia, de manera que la informació
que han elaborat els alumnes pugui quedar impresa o escrita en el suport que s’elaborarà durant les classes
de tecnologia (siluetes d’animals, cartell de metall…). Des de l’àmbit de matemàtiques es participa al projecte
calculant les mides d’aquest plafons i com distribuir-los un cop a lloc.
Mentrestant, i veient que han fet una molt bona feina, ens proposen de fer una exposició a la biblioteca del poble
on s’han pogut donar a conèixer els plafons informatius que s’hauran instal·lat a la Miranda i que es poden apreciar durant la seva visita. Durant la inauguració de l’exposició, van ser els mateixos alumnes els que van explicar
com havíem realitzat la feina. Aquesta exposició es convertirà en itinerant i anirà als diferents pobles que formen
part de la Mancomunitat, municipis que tenen alumnes al centre. També s’hi han incorporat QR, que identifiquen
el cant d’alguns dels ocells que poden veure a Espiells.
Tot això ho hem anat elaborant durant pràcticament dos cursos escolars, fins que, finalment, hem anat a Espiells i
hem instal·lat els plafons seguint un itinerari o ruta que es pot fer quan algú va de visita per aquell indret. Durant
aquest recorregut, els visitants poden informar-se de tot allò que poden veure a la Miranda.
Cal dir que va intervenir tot l’alumnat en la preparació del treball, totes les làmines han estat incloses i formen
el marc dels plafons informatius. Per això diem que aquest treball ha estat no sols un treball col·laboratiu sinó
també inclusiu.
3. Conclusions
L’experiència ha estat molt positiva i el resultat molt satisfactori, tot i que ens ha costat incorporar el treball
interdisciplinari. Creiem, però, que hem pogut estudiar una part del territori desconegut i molt proper.
Treballar frec a frec amb la regidoria ens ha aportat coneixements i també dificultats a l’hora de poder lligar-ho
tot, sobretot pel que fa al calendari establert. Nosaltres no disposàvem de tot el temps que calia per enllestir
la feina amb menys temps del que hem utilitzat. Distribuir les feines curriculars dels alumnes i les que comporta
un treball interdisciplinari no sempre és fàcil, però el resultat ha estat molt satisfactori per part de tots.
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3.15. A
 propem les escoles al parc
natural de les capçaleres
del Ter i Freser
· Xavier Bachero i Maria Llover. Centre d'Educació Ambiental Alt Ter. Descoberta
de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus info@alt-ter.org
· Joan Vila. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona raquel.heras@udg.edu
· Raquel Heras. Contacte general de l’experiència presentada raquel.heras@udg.edu

Paraules clau
Aprenentatge a la natura, educació formal, recursos educatius.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: F omentar l’apropament dels docents al parc natural a través del coneixement dels seus valors
naturals i culturals.
Objectiu 2: Participar en la creació de materials, dinàmiques i eines pedagògiques per facilitar el coneixement
del parc natural i vincular-lo al currículum oficial.
Objectiu 3: Promoure les sortides al medi proper i les metodologies vivencials per fomentar l’apropiació i
l’arrelament al territori dels escolars i mestres.

Context de l’experiència
L’experiència es contextualitza en el marc del projecte europeu Erasmus + número 2017-1-ES01-KA201-038635,
anomenat: “Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL)”. La durada
del projecte és de 30 mesos, des de l’1 d’octubre del 2017 a l’1 d’abril del 2020. Concretament, es du a terme
al voltant del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF), amb la col·laboració dels centres
educatius del Ripollès i del Centre d’Educació Ambiental Alt Ter.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
 ssociació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter.
A
Servei Educatiu del Ripollès, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.
• Cinc escoles i quatre instituts de Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Ripoll i Ribes de Freser.
• Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF), Departament de Territori i Sostenibilitat,
Generalitat de Catalunya.
• Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona.
•
•

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Seguint el model del programa “El Montseny a l’escola” (www.elmontsenyalescola.cat) i en el marc del projecte europeu Erasmus + 2017-1-ES01-KA201-038635 “Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in
Special Places (NANOL)”, l’experiència que es presenta dona a conèixer el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i
del Freser (PNCTF) als centres educatius del Ripollès, a partir d’un curs de formació permanent adreçat als mestres
i professors, avalat pel PNCTF i organitzat pel Servei Educatiu del Ripollès del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. El curs ha estat dissenyat i dut a terme per l’Associació Centre d’Educació Ambiental
Alt Ter.
Per contextualitzar l’espai, cal destacar que el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF), creat
el setembre del 2015, té uns valors naturals i culturals singulars que el converteixen en un recurs educatiu molt
interessant i proper per als centre educatius del Ripollès. Per aquest motiu, dins del marc del projecte europeu
NANOL, s’ha considerat interessant organitzar, durant el curs 2017/18, un seminari dirigit als docents de la
comarca per donar a conèixer a fons aquests valors singulars i aportar eines didàctiques per tal de treballar
el coneixement del medi, ja que no es coneix cap iniciativa prèvia en aquest sentit.
2. Desenvolupament
La metodologia de formació ha estat col·laborativa, ja que el desenvolupament d’estratègies educatives s’ha dut
a terme entre els participants del seminari i ha estat coordinat per un educador ambiental del CEA Alt Ter.
Els resultats obtinguts són un conjunt de propostes pedagògiques i pràctiques, per fomentar el coneixement
d’aquest espai natural i promoure-hi activitats, amb la finalitat de crear un vincle afectiu entre els escolars i
el Parc Natural, per tal que el coneguin, el valorin i se’l facin seu. Alhora es busca motivar un canvi en les metodologies docents que fomentin l’aprenentatge del medi, per al medi i en el medi.
El curs de formació permanent ha constat de 21 hores, repartides en quatre sessions a l’aula i dues sortides
formatives al PNCTF, repartides al llarg del 2n i 3r trimestre del curs 2017-2018. Els continguts del curs han
abordat tant aspectes relacionats amb coneixements bàsics del PNCTF (medi físic, aspectes bioclimàtics, valors
naturals, geològics, culturals i paisatgístics, activitats humanes tradicionals i actuals, reglament de l’espai protegit), com el disseny d’activitats i materials pedagògics per treballar el parc per part dels participants. En total,
el nombre de docents participants ha estat de 14, de cinc escoles i quatre instituts de Sant Joan de les Abadesses,
Camprodon, Ripoll i Ribes de Freser.
Les propostes pedagògiques resultants del procés metodològic del seminari van dirigides a alumnes del cicle
superior de l’educació primària i de 1r curs d’educació secundària Obligatòria (ESO), segons els docents van
considerar més adequat des del punt de vista curricular. Durant el proper curs 2018-2019, està previst posar
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en pràctica les propostes pedagògiques desenvolupades durant el seminari del curs anterior, amb els alumnes
de les diferents escoles i instituts participants. Aquestes propostes pedagògiques tenen un format de projecte
educatiu amb una sèrie d’activitats a l’aula sobre el coneixement previ del parc i de contextualització, una sortida
al PNCTF de descoberta, i estudi i una sèrie d’activitats, que es poden allargar durant tot el curs, per aprofundir
en el coneixement de l’espai natural.
A final del curs 2018-2019, es preveu realitzar una sessió amb els docents de les escoles que han participat en la
posada en pràctica de les propostes pedagògiques per tal d’avaluar-les i recollir suggeriments i modificacions.
La finalitat és millorar les estratègies i materials pedagògics creats per tal d’adequar-los al màxim a les necessitats
curriculars i competencials dels alumnes.
A més, per tal de garantir la continuïtat del projecte, més enllà de l’actual finançament del projecte europeu
NANOL, existeix el compromís per part del PNCTF d’assumir una sortida per escola i curs (a cicle superior i
a 1r d’ESO) a l’espai natural.
3. Conclusions
És fonamental implicar els agents del territori en l’educació formal. El lligam entre l’escola i la comunitat, i les
aliances creades per assolir els objectius d’aquesta experiència s’han de poder mantenir a llarg termini, de forma
sostinguda, per a la seva consolidació. Aquest és un dels reptes d’aquesta proposta.
Amb aquesta iniciativa, s’incideix en la qualitat de l’educació a la vegada que es fomenta la preservació de la
biodiversitat. El coneixement i l’arrelament dels escolars en el seu territori és vital per desenvolupar actituds
de respecte i millora del medi natural, social, històric i cultural en el qual viuen.

Adreça web de l’experiència
www.nanol.org
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3.16. Projecte Amphibia.
Aprenentatge servei en la
conservació de la biodiversitat
· Sussi Abel sabel@institutdesils.cat
· Iago Pérez iagoperez@soccatherp.org
· Anna Gutiérrez agutierrezlo@gencat.cat

Paraules clau
Biodiversitat, amfibis.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: D
 onar a conèixer els amfibis, un grup de fauna molt oblidat i alhora el més amenaçat
a escala mundial.
Objectiu 2: Generar vincles entre entitats del tercer sector ambiental i els centres educatius.
Objectiu 3: Acostar els estudiants al coneixement de l’entorn més proper, la fauna i la flora.
Objectiu 4: Introduir els estudiants en les tècniques de mostreig de fauna, seguint un mètode científic.

Context de l’experiència
El projecte Amphibia s’ha repartit en 10 sessions teòriques a l’aula i 10 sessions pràctiques o al camp. L’alumnat
s’ha introduït en el món dels amfibis i s’ha familiaritzat en la cerca en línia, a través de mapes dels punts d’aigua
propers al seu centre educatiu. Ha après a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica i s’ha
conscienciat sobre les problemàtiques que afecten aquestes espècies.
Les dades que s’han recollit a les sessions pràctiques, s’han introduït al portal web “1000 punts d’aigua”, per
formar part d’aquesta xarxa de conservació d’hàbitats aquàtics i participar en un projecte de ciència ciutadana.
Aquestes dades, compartides amb la Societat Catalana d’Herpetologia, serviran per emprendre possibles mesures
de gestió en els punts d’aigua que ho requereixin i per apropar el jovent als amfibis i als seus hàbitats, mitjançant
les entitats del tercer sector de caire naturalista.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Servei d’Educació Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Institut de Sils
Societat Catalana d’Herpetologia
Paisatges Vius

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El projecte de servei comunitari AMPHIBIA és una proposta de conservació de la fauna, concretament dels
amfibis, que es classifica dins els projectes de servei comunitari de l’àmbit ambiental. Aquest projecte sorgeix
de la necessitat de donar a conèixer, protegir i conservar les espècies d’amfibis que trobem a Catalunya, així com
la posada en valor i conservació dels seus hàbitats. L’alumnat adquireix coneixements sobre aquestes espècies,
la problemàtica per a la seva conservació i contribueix amb el treball de camp obtenint dades sobre l’estat
d’aquestes espècies i els seus hàbitats, que proporcionen informació a les entitats ambientals que es dediquen
al seu estudi. Es tracta d’una acció educativa que promou el compromís en la resolució de necessitats i la participació activa en la comunitat actuant sobre l’entorn.
Per al desenvolupament d’aquest projecte, es compta amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Herpetologia,
entitat que neix l’any 1981 amb l’objectiu principal de conservar l’herpetofauna de Catalunya i els seus hàbitats.
El Servei Comunitari es reparteix en 10 hores de sessions teòriques i 10 hores de sessions pràctiques o sortides a
camp. L’alumnat s’introdueix al món dels amfibis i es familiaritza amb la cerca dels punts d’aigua propers al seu
centre educatiu a través de mapes en línia, aprèn a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica
i es consciencia sobre les problemàtiques que afecten aquestes espècies.
Les dades que es recullen en les sessions pràctiques s’introdueixen al portal web “1000 punts d’aigua”, gestionat
per l’entitat “Paisatges Vius”, per formar part d’aquesta xarxa de conservació d’hàbitats aquàtics i participar en
un projecte de ciència ciutadana. Aquesta informació serveix per emprendre possibles mesures de gestió en els
punts d’aigua que ho requereixin i per apropar el jovent als amfibis i als seus hàbitats, mitjançant les entitats
del tercer sector de caire naturalista.
El material pedagògic que es presenta està format per 3 documents principals:
• Dossier per al professorat. Conté la proposta de les activitats que cal realitzar al centre educatiu amb l’alumnat
durant 10 sessions.
• Dossier d’avaluació per a l’alumnat. És el document que recull els resultats de les activitats realitzades durant
les 10 sessions.
• Model transferible “Conservació de la fauna”. Aquest document marc sobre fauna proporciona tot un seguit
de recursos i documents per al professorat que pretén facilitar la implantació del servei comunitari en les tres
etapes: abans, durant i després del servei. D’aquest model transferible genèric, en penjaran projectes més concrets de conservació de fauna; com, per exemple, el projecte Amphibia, que hem explicat i que disposa d’una
documentació més concreta.
A part, per realitzar les sessions teòriques es posa a disposició dels centres educatius un kit amb tot un seguit
de material: fitxes plastificades, targetes i altre material, per poder portar a terme les sessions teòriques.
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Per a les sessions pràctiques, el kit està format pel material per fer el mostreig d’amfibis als punts d’aigua: botes
d’aigua, salabre, safata, estris per a la neteja d’aquest material, les tres fitxes de camp (observacions, caracterització de punts d’aigua i hàbitats), i una clau dicotòmica per a la identificació de larves d’amfibis. També és
molt important conèixer el protocol de bioseguretat que s’ha de respectar per evitar riscos de transmissió de
malalties i infeccions davant d’aquest grup de fauna amenaçat i sensible que s’inclou en aquest kit amb el material
de desinfecció i les instruccions a seguir en tot moment.
2. Desenvolupament
El projecte Amphibia s’ha desenvolupat com un projecte de servei comunitari ambiental que segueix la metodologia educativa d’aprenentatge servei. En primer terme, s’ha ofert al professorat interessat unes sessions de
formació teòriques i pràctiques. A continuació, el professorat ha treballat a l’aula amb l’alumnat el kit didàctic que
s’ha posat a disposició dels centres educatius. Finalment, s’ha realitzat un acompanyament a camp per part d’un
tècnic especialista de la Societat Catalana d’Herpetologia amb el grup d’alumnat per realitzar la part del servei
d’anàlisi i estudi de l’hàbitat. Aquesta informació que s’ha obtingut de l’estudi ha alimentat la base de dades que
gestiona l’entitat ambiental Paisatges Vius sobre l’estat de qualitat de les basses i els punts d’aigua de Catalunya.
3. Conclusions
• Quins són els reptes i les dificultats del procés?
· El professorat que ha de liderar el projecte al centre educatiu necessita formació prèvia.
· El projecte requereix la col·laboració d’una entitat ambiental; és a dir, que no permet l’autonomia dels centres
educatius al 100 %.
· Existeix un risc de propagació de malalties amb la manipulació del material (tot i que s’ha elaborat un protocol
d’higiene i neteja en el treball de camp de l’alumnat).
· Les 10 hores de servei en hores no lectives suposen un problema perquè l’alumnat ha d’anar acompanyat.
• Quines oportunitats són fruit de l’aliança de l’experiència educativa?
· S’estableix un pont entre l’activitat de les entitats ambientals i el món educatiu.
· Es crea la possibilitat que els joves es comprometin més enllà del servei comunitari amb les entitats en forma
de voluntariat.
· Es coordinen i aprofiten sinergies entre dues entitats ambientals.
· Es crea una col·laboració interdepartamental amb l’objectiu d’ampliar l’oferta de projectes de servei comunitari
d’àmbit ambiental.
· Es faciliten dades que seran aprofitades per als experts de l’entitat ambiental, gràcies a l’acció de la ciutadania
activa (Futur projecte de Ciència ciutadana?).
• Oportunitats del projecte:
· Generar consciència entre els joves de la problemàtica dels amfibis i els seus hàbitats.
· Fomentar l’arrelament dels joves amb el seu territori.
· Obtenir dades per a l’estudi d’aquest grup animal i el seu hàbitat.
· Vincular l’alumnat amb les entitats ambientals, cosa que permet que el projecte s’allargui més enllà del propi
servei comunitari.
· Promoure entre els joves el compromís cívic amb l’exercici actiu de la ciutadania.
· Estendre l’experiència a d’altres territoris de Catalunya.
· Promoure el coneixement entre iguals. Un centre educatiu experimentat pot fer de centre referent per a altres
centres que vulguin implantar el SC.
· Implicar l’administració local com un agent més del territori.
· Creació d’una aliança per a la consecució dels objectius.
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•
Ha sigut clau el paper de cadascun dels agents que han participat en el desenvolupament i aplicació de
l’experiència educativa:
·
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Educació Ambiental.
S’ha encarregat d’impulsar, coordinar i aportar recursos per al finançament del projecte.
· Societat Catalana d’Herpetologia: Ha format els docents i l’alumnat, ha estat la responsable del tractament
de les dades obtingudes pel centre educatiu.
· Paisatges Vius: Ha donat visibilitat a les dades recollides per l’alumnat, en format web.
· Centre educatiu: Ha realitzat un servei comunitari amb les entitats del tercer sector i ha sensibilitzat l’alumnat
envers la necessitat de conservació de la biodiversitat i les problemàtiques dels amfibis.

Adreça web de l’experiència
https://1000punts.cat/ca/inventari/406
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3.17. V
 a d’aigua. Programa d’Educació
Ambiental i conservació en
aigües dolces continentals
· Gerència de Serveis de Medi Ambient. Diputació de Barcelona ot.educaciopa@diba.cat
· Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat xarxasost@diba.cat
· Ajuntaments i equipaments d’educació ambiental de la demarcació de Barcelona

Paraules clau
Aigua, conservació, municipi.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: 
Donar suport als equipaments i projectes d’Educació Ambiental impulsats per ens locals que
treballen per conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals.
Objectiu 2: Reconèixer que els sistemes d’aigües continentals aporten grans beneficis ecològics: tenen un paper
important en el manteniment i millora de la connectivitat entre espais naturals, aporten diversitat
paisatgística, acullen una biodiversitat alta i faciliten la recàrrega d’aigües subterrànies, entre d’altres.
Objectiu 3: 
Promoure el valor social dels ecosistemes aquàtics continentals com a espais de contacte amb
la natura, de desenvolupament d’activitats lúdiques i d’activitats d’Educació Ambiental.
Objectiu 4: Prestar suport als ens locals que desenvolupen projectes d’Educació Ambiental i que treballen per
conservar els sistemes aquàtics continentals.

Context de l’experiència
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental, promou el programa
Va d’Aigua en aliança amb els municipis i els centres d’Educació Ambiental que treballen en sistemes aquàtics.
Actualment en formen part una xarxa de 25 actors.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Diputació de Barcelona
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona
Equipaments d’Educació Ambiental de la demarcació de Barcelona

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Els sistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social que cal preservar. A través de l’Educació
Ambiental se’n poden difondre els valors i promoure’n la protecció i conservació de manera integral. A més,
també es pot fomentar un ús sostenible de l’aigua que garanteixi l’equilibri entre la demanda i la conservació del
medi natural. Per aquests motius, la Diputació de Barcelona va engegar el programa Va d’Aigua en aliança amb
els municipis i els equipaments d’Educació Ambiental que treballen els sistemes aquàtics continentals.
2. Desenvolupament
El programa Va d’Aigua ofereix diferents tipologies de suport als municipis i als equipaments que desenvolupen
projectes d’Educació Ambiental vinculats a sistemes aquàtics continentals:
• Suport tècnic per dissenyar plans o activitats d’Educació Ambiental, i especialment plans directors d’equipaments
d’Educació Ambiental (aules de natura, punts d’informació ambiental, etc.), i projectes i activitats d’Educació
Ambiental en entorns aquàtics continentals (rius, rieres, basses, etc.).
• Una línia de suport econòmic específic per desenvolupar projectes i activitats d’Educació Ambiental en rius,
rieres o basses, per tal de donar-ne a conèixer els valors ecològics i els problemes ambientals que els afecten.
L’objectiu de la línia és impulsar projectes o activitats per descobrir els valors dels sistemes aquàtics continentals
i acostar-los a la ciutadania. Els projectes s’han de fer sobre sistemes aquàtics continentals i l’activitat ha d’estar
vinculada a un equipament o projecte d’Educació Ambiental d’un ens local.
• Suport comunicatiu. Es fa difusió dels projectes i equipaments d’Educació Ambiental vinculats a espais aquàtics
continentals a través dels mitjans propis de la Diputació de Barcelona. S’incorporen els projectes i equipaments
d’Educació Ambiental vinculats a espais aquàtics continentals al mapa d’iniciatives de la web del programa
Va d’aigua.
• Suport al treball en xarxa. S’ha creat una comissió de treball sobre ambients aquàtics continentals dins de
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Algunes de les accions que desenvolupa la comissió són
la creació de bancs de recursos i iniciatives, les jornades de formació i l’intercanvi d’experiències.
• Recursos educatius i de treball. El programa Va d’Aigua disposa de diversos recursos de diferents formats
que s’ofereixen als municipis i equipaments que desenvolupen projectes relacionats amb els objectius del
programa:
· Exposició “La vida de l’aigua”. Tots els públics.
· Joc del riu. Joc digital de simulació sobre la gestió de l’aigua en el territori. ESO i Batxillerat.
· Conte: “El senyor riu”. Adreçat a alumnes d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària.
· Guia d’espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials. Tots els públics.
· Guia pràctica d’aprenentatge servei en sistemes aquàtics continentals. Primària i secundària.
· Guia de treballs de recerca de batxillerat en ambients aquàtics continentals. Batxillerat.
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3. Conclusions
El programa neix a partir de l’estudi de diagnosi que es realitza l’any 2016 on es recullen les iniciatives d’Educació Ambiental vinculades als sistemes aquàtics continentals de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de
plantejar un Pla d’acció que faciliti la presa de decisions en aquesta matèria. Molts municipis reclamen, també,
iniciatives en diverses reunions de treball vinculades a l’àmbit dels ODS 15, Vida terrestre, i també amb els ODS
6 i 14, entre altres.
A hores d’ara, l’experiència ha superat la fase de disseny conceptual i de creació recursos pedagògics i s’ha iniciat
la fase d’aplicació, en la qual s’han de començar a posar en marxa les propostes creades. Les dificultats més
òbvies són les derivades de la implantació del programa en el conjunt del territori, per la qual cosa es fa especial
èmfasi en les accions d’informació i comunicació. Més enllà de les oportunitats d’Educació Ambiental, sensibilització i conservació que ofereix Va d’aigua, el programa impulsa el treball en xarxa i les tasques de comunicació
dels equipaments i projectes d’Educació Ambiental relacionats amb espais aquàtics continentals. Ha contribuït
a aquest propòsit la creació de la Comissió de treball sobre Ambients Aquàtics Continentals dins del d’Educació per la Sostenibilitat i la Cohesió social de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Algunes de
les accions que ha desenvolupat la Comissió han estat la creació de bancs de recursos i iniciatives, les jornades
de formació i l’intercanvi d’experiències.
Actualment, formen part de l’aliança un total de 25 administracions locals i entitats. El programa s’alinea amb
la Directiva Marc de l’Aigua en què es pretén, entre d’altres objectius, millorar la qualitat de les aigües amb la
participació diversa i proactiva de la societat, perquè l’aigua no és només un recurs per a les persones, sinó que és
un element essencial per a la resta d’éssers vius i un element bàsic del medi natural. L’aliança és fonamental per
a l’assoliment dels objectius.

Adreça web de l’experiència
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/va-d-aigua
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3.18. F
 ent xarxa forestal a
la comarca de Llevant de
Mallorca, Sa Duaia 2018
· Elisabet Mª Guasp. Educadora ambiental betguasp@gmail.com
· Antònia Llabrés. Tècnica en Educació Ambiental a l’Institut Balear de Natura (IBANAT)
xarxaforestal@gmail.com

Paraules clau
Sensibilització forestal, boscos, prevenció incendi forestal.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Educar i sensibilitzar els nins sobre els valors dels boscos i les principals amenaces a les quals estan
sotmesos (en concret els incendis forestals).
Objectiu 2: Crear en els participants un sentiment d’estima i pertinença, un compromís amb un espai públic
protegit que ha patit repetits incendis forestals.
Objectiu 3: Practicar el treball en comú davant els reptes ambientals afavorint la col·laboració entre diferents
entitats que no acostumen a treballar juntes en el seu dia a dia.

Context de l’experiència
La Xarxa Forestal és un conjunt de persones, col·lectius i entitats que, des de fa més de 10 anys, col·laboren i
organitzen activitats forestals per sensibilitzar i educar la població sobre els valors i la importància dels boscos.
Aquesta xarxa social crea aliances, promou accions o activitats de conservació i gestió dels espais forestals,
fomenta una cultura del risc d’incendi forestal i impulsa actuacions de prevenció. Cerca facilitar accions a favor
dels boscos i altres espais forestals. L‘administració autonòmica (Conselleria de Medi Ambient i Territori i de
la empresa pública IBANAT) assumeix principalment la dinamització d’aquesta xarxa.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
• Centres educatius de quatre pobles de la Comarca de Llevant de Mallorca:
Son Servera, Artà, Sant Llorenç i Capdepera
• Conselleria de Medi Ambient i Territori
• Institut Balear de Natura (IBANAT)
• Ajuntaments de Son Servera, Artà, Sant Llorenç i Capdepera

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
La comarca de Llevant és una zona que s’ha vist afectada de forma recurrent per incendis forestals, que han ocasionat processos d’erosió i desertificació, i que han degradat el terreny i disminuït la biodiversitat de la zona. Des
de l’inici de la Xarxa Forestal, va ser un objectiu prioritari realitzar activitats de sensibilització, i donar a conèixer
els boscos i els seus valors als nins dels pobles propers, perquè se’ls sentin seus, i col·laborin en la seva protecció i
reconstrucció.
L’activitat o experiència educativa va ser coordinada i organitzada per l’equip de Xarxa Forestal, amb la col·laboració dels tècnics de medi ambient dels ajuntaments de la comarca. A més, es va comptar amb la participació de
diferents grups de treballadors de la Conselleria, com ara tècnics del Servei de Gestió Forestal, tècnics del Servei
de Sanitat Forestal i agents de Medi Ambient. També hi van participar treballadors forestals de l’Institut Balear
de Natura (IBANAT), del Centre Forestal de les Illes Balears i del Consorci per la Recuperació de la Fauna (COFIB).
L’empresa Red Eléctrica Española es va fer càrrec del transport dels escolars.
2. Desenvolupament
L’experiència es va basar en l’organització d’un matí d’activitats forestals a la finca pública de Sa Duaia (Artà).
Hi varen assistir més de 400 escolars del pobles anteriorment anomenats.
Per dur a terme l’experiència educativa, es varen realitzar reunions tècniques en les quals es van definir els objectius, els materials necessaris, l’organització –responsabilitats i com seria el desenvolupament de la jornada. També
es va decidir quin n’era el públic objectiu: els escolars de 5è i 6è de primària dels quatre municipis.
Per poder coordinar tota la tasca i els professionals col·laboradors, es va elaborar i repartir un document on
hi havia tota la informació detallada del desenvolupament i característiques de la jornada (hora, nombre d’alumnes participants, situació, etc.). L’experiència es va dividir en tres grans blocs:
• FIRETA FORESTAL: es van organitzar cinc paradetes de temàtiques diferents per les quals els alumnes, agrupats
en grups-classe, varen anar passant aprenent sobre la fauna, la flora, les plagues forestals i les amenaces a les
quals es veuen sotmesos els boscos, fent un especial èmfasi en el perill dels incendis forestals.
• JOCS FORESTALS: també es va muntar una zona de jocs on els alumnes varen experimentar diferents aspectes
dels temes tractats a la fireta forestal.
• TREBALL COL·LABORATIU: finalment, es va elaborar de manera conjunta un mural prèviament treballat a l’escola sobre la biodiversitat dels boscos.
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3. Conclusions
El repte principal va ser passar un dia especial i emocionant en el qual fos possible descobrir molts aspectes desconeguts dels boscos i en el qual es donés l’oportunitat de contactar i descobrir la feina dels tècnics i treballadors
forestals, i finalment es poguessin compartir les emocions amb els demés companys i amics de la comarca de
Llevant. Per tal que tot això fos possible, era molt important que la jornada s’anés desenvolupant de manera
adequada i seguir els horaris establerts, perquè tots els participants poguessin realitzar les activitats que se’ls
havia marcat.
Entre les dificultats que van sorgir en l’organització, s’hi troba la difícil tasca de coordinar i fomentar la creació
d’una aliança entre un grup tan divers d’entitats i sectors. Va ser complicat mobilitzar tots els participants per
un mateix dia.
Com a avaluació, es pot dir que l’experiència educativa va funcionar correctament, no va haver-hi incidents
i tothom va estar d’acord en què havia valgut la pena. Es varen assolir els objectius establerts i es va poder
apropar la biodiversitat dels boscos als alumnes participants, per fer-los conscients del valor que té l’entorn
que els envolta i la importància de protegir-lo

Adreça web de l’experiència
Tot i que no existeix una pàgina web creada únicament per a aquesta experiència, podeu visitar la pàgina
del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, on trobareu tota la informació referent a Xarxa Forestal:
http://xarxaforestal.caib.es
A més, per recordar la diada, es va enregistrar un vídeo que podreu veure al següent enllaç:
https://www.facebook.com/1633708383575879/videos/2079893975623982/
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3.19. Per un ciclisme compatible
amb els sistemes naturals
· Joan Manel Riera i Roger Porta. Escola de Natura del Corredor enc@pangea.org

Paraules clau
Servei Comunitari, parc natural, impactes.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Implicar els alumnes, usuaris potencial del parc on es desenvolupa l’experiència, en l’anàlisi i la resolució dels impactes de determinades activitats de lleure sobre la biodiversitat i el funcionament dels
sistemes naturals.
Objectiu 2: 
Capacitar els alumnes vers la interacció amb persones implicades en una activitat concreta
per millorar-la, exercitant particularment competències socials i comunicatives.
Objectiu 3: Definir el perfil dels usuaris ciclistes i les seves percepcions, de cara a establir mesures per minvar-ne
els impactes i vulnerabilitats.
Objectiu 4: Sensibilitzar els usuaris ciclistes respecte els impactes de la seva activitat sobre els elements i sistemes
naturals i sobre els altres usuaris.
Objectiu 5: Explorar possibles accions de mitigació d’aquests impactes.

Context de l’experiència
Aquesta experiència, desenvolupada per primera vegada, es du a terme en un dels punts més concorreguts
del Parc del Montnegre i el Corredor, l’entorn del Santuari del Corredor. És un lloc de trobada de molts ciclistes de
muntanya que, de forma individual o col·lectiva, aprofiten per esmorzar. El ciclisme és una de les activitats d’ús
públic del parc que pot representar uns impactes rellevant sobre el medi, la fauna i la resta d’usuaris.
El centre escolar participant va mostrar el seu interès a implicar l’alumnat en accions favorables al Parc, a través
del Servei Comunitari.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Entitat: Escola de Natura del Corredor
Institució: Parc del Montnegre i el Corredor
Entitat: Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Exposició i justificació de l’experiència i la seva aliança.
A partir de la demanda del centre educatiu (Escola Sant Gervasi, Mollet del Vallès), que vol promoure servei
comunitari dels seus alumnes en favor del parc del Montnegre i Corredor, i de la mà de l’Escola de Natura del
Corredor (ENC), que liderarà l’experiència, es convoca una reunió a tres bandes. El parc aportarà el suport tècnic
als alumnes; l’ENC, la tutela conceptual i procedimental, i el centre inclourà l’activitat en el Servei Comunitari
de 4t d’ESO.
Alguns factors faciliten l’aliança dels tres ens són els següents:
• La vinculació de l’ENC amb el centre (com a assessora d’aquest, com a participant del programa Escoles Verdes).
• La vinculació de l’ENC amb el Parc (l’ENC coordina el Servei d’Informació del parc). Això facilita una doble
implicació de l’entitat: professionalment pel que fa al suport tècnic i la tutela dels alumnes participants
per part d’informadors del parc sobre el terreny, i associativament pel que fa a les intervencions al centre,
el disseny de pautes i tasques, i la coordinació general.
• La implicació ambiental de l’escola.
• La dedicació del coordinador del SC del centre i la seva bona organització.
• El parc pateix una important pressió ciclista amb diferents impactes sobre el sòl i la fauna. Però no disposa
d’instruments per intervenir-hi, ni legals (el pla especial no ho preveu), ni estratègics (no té definits mecanismes
de dinamització social).
• L’ENC té una visió definida sobre aquells impactes i les propostes d’anàlisi. La seva flexibilitat i la seva acció mixta
(voluntarista, però també professional) permet una acció múltiple a diferents nivells.
• El centre educatiu necessitava ofertar als seus alumnes possibles servei comunitaris ambientals, dels quals
anava mancada, mentre que ja disposava d’una oferta satisfactòria i suficient dels serveis socials. El perfil
dels joves que duen a terme una tasca educativa facilita l’aproximació als ciclistes i la seva predisposició a
l’intercanvi d’informació i d’opinions.
2. Desenvolupament
A partir d’una única reunió prèvia (director i cap d’ús públic del parc, director ENC i responsable SC del centre
educatiu), es fixa el marc conceptual i organitzatiu de l’activitat, a partir de tres propostes metodològiques de
l’ENC. La tria es fa tenint en compte que no es requereixi el concurs de personal d’intervenció ni gestió propi
del parc (no disponible en dissabtes), però sí del pla d’informació (externalitzat en l’ENC). A més, també es té
en compte que no impliqui eines o tècniques de risc per a l’alumnat.
La tasca consisteix a fer entrevistes aleatòries a usuaris ciclistes del parc, tot seguint una enquesta que permeti
analitzar els seus desitjos, el seu nivell de coneixement dels propis impactes i vulnerabilitats, i la seva opinió sobre
accions per reduir-les. La metodologia parteix d’enquestes experimentades en anys anteriors en crèdits de síntesi
pautats per l’ENC per analitzar determinats riscos naturals (particularment inundacions i incendis forestals). Els
alumnes han de participar en el disseny i el buidatge.
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L’ENC participa en l’acte de presentació als alumnes de les ofertes dels serveis comunitaris per triar i en la cerimònia de reconeixement de tot l’alumnat en aquests, un cop desenvolupats.
3. Conclusions
Paper de l’experiència en relació amb l’ODS:
• L’activitat permet analitzar i sensibilitzar usuaris i educands respecte als impactes d’usos públics que afecten
negativament la biodiversitat.
• Només un 7 % dels alumnes han triat aquest servei, l´únic de caire ambiental dels quatre ofertats pel centre
educatiu. Els altres van ser de caire social (suport a residències d’avis, bàsicament).
• Determinats ens de gestió ambiental no compten amb estructures ni organització que facilitin i donin rendiment
social a iniciatives d’aprenentatge i servei. L’aliança amb l’entitat facilita aquests aspectes.
• L’alumnat va exercitar molt adequadament les competències relacionals que exigia la tasca, particularment
la claredat expositiva i l’empatia amb els enquestats.
• La intervenció dels alumnes en el disseny i buidatge de les enquestes requereix un seguiment especial per part
de l’entitat coordinadora.
• La major part dels ciclistes manifesten no haver tingut conflictes ni perceben exercir cap impacte negatiu sobre
el medi.
• Les millores que suggereixen persegueixen millorar la seva experiència de lleure i no impliquen compatibilitzar-la amb la sostenibilitat ambiental.

Adreça web de l’experiència
www.enc.pangea.org
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3.20. A
 prenem a través
del nostre entorn
· Mireia Vilalta i Cubí. Escola Doctor Robert, Departament d’Ensenyament,
Generalitat de Catalunya b7000779@xtec.cat
· Maria Teresa Guillaumes i Vila. Escola Doctor Robert, Departament d’Ensenyament,
Generalitat de Catalunya b7000779@xtec.cat
	· Joan Vila i Coma. Servei Educatiu del Ripollès, Departament d’Ensenyament,
Generalitat de Catalunya jvila228@xtec
· Raquel Heras i Colàs. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona
raquel.heras@udg.edu

Paraules clau
Aprenentatge vivencial, treball per projectes, aprenentatge en l’entorn.

Objectius de l’experiència
• Aprendre a través de l’entorn, com a filosofia d’escola, i aplicant la pedagogia activa per veure el medi com
un tot.
• Buscar la mirada dels experts: aprofitar les persones expertes, especialistes per donar una visió més teòrica
i tècnica dels nostres projectes.
• Millorar l’aplicació del procés científic com a eix transversal.

Context de l’experiència
L’experiència es contextualitza en el marc del projecte europeu Erasmus + número 2017-1-ES01-KA201-038635,
anomenat: “Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL)”. La durada
del projecte és de 30 mesos, des de l’1 d’octubre del 2017 a l’1 d’abril del 2020. Concretament, es du a terme
a l’escola pública Doctor Robert de Camprodon.

ODS que inclou l’experiència
a
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Escola Doctor Robert.
Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona.
Servei Educatiu del Ripollès del Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
L’escola Doctor Robert té una llarga història treballant amb pedagogies de projectes relacionades amb l’entorn
de l’escola. Prioritzem establir vincles amb l’entorn, coneixent-lo i integrant activitats a l’aire lliure en el procés
d’aprenentatge. Un dels objectius principals del nostre projecte educatiu és l’arrelament dels nens al seu territori.
L’escola col·labora estretament des de fa molts anys amb els grups d’interès (experts) que ajuden als mestres
a dur a terme els projectes escolars interdisciplinaris: centres d’Educació Ambiental, agents rurals, productors
de la zona, associacions, voluntaris, etc.
Entre d’altres, duem a terme el Projecte de la mascota, que és l’eix vertebrador del centre que pretén conèixer
el medi natural immediat (mirada global a la natura), o bé el projecte Neu, muntanya i emprenedoria, que té com
a objectiu conèixer les muntanyes, fomentar la pràctica de l’esquí i descobrir els aspectes socials i possibilitats de
treball de la nostra vall.
Aquesta nova mirada a la natura ha de ser com una pluja fina en els diferents àmbits, ja que el treball de la
mascota genera una activitat transversal i una presència difusa però constant.
Altres projectes i activitats que fem són Ens mengem la vall, que afavoreix el coneixement d’aliments i consum
de km 0 i de productes sans i de qualitat de Camprodon (la trumfa, el poltre i el xai) i aprendre sobre la xarxa
social del sector productiu realitzant activitats educatives a l’aire lliure, o també el projecte Què en fem dels
nostres boscos, que implica la recuperació de pastures, el pasturatge de bestiar i la producció de biomassa
forestal com a energia renovable.
Com diu el nostre projecte educatiu, les sortides a l’entorn són una prioritat a tots els nivells de l’escola per seguir
gaudint de la nostra vall.
Pel que fa a la nostra experiència, cal dir que, malgrat que l’escola és la part impulsora, potenciem una escola
oberta entesa com una comunitat educativa real, on som els màxims referents, amb la col·laboració dels experts.
La metodologia emprada parteix sempre d’un projecte educatiu d’escola, on consta una pedagogia activa amb
una mirada molt especial a l’entorn. A partir de les necessitats del projecte i de l’alumnat busquem l’assessorament més adequat.
2. Desenvolupament
Amb aquesta experiència que presentem, els objectius que ens marquem són els següents:
•
Seguir aprenent a través de l’entorn, com a filosofia d’escola, i aplicant la pedagogia activa per veure
el medi com un tot.
• Buscar la mirada dels experts: aprofitar les persones expertes, especialistes per donar una visió més teòrica
i tècnica dels nostres projectes.
• Millorar l’aplicació del procés científic com a eix transversal.
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La nostra escola ja fa molt temps que rep assessorament des de diferents vessants, però en aquest cas, a partir
del curs 2017-2018, i amb la participació de l’escola al projecte europeu Erasmus + 2017-1-ES01-KA201-038635
“Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL)”, s’ha vist ampliat i reforçat. Concretament, s’ha fet un treball més proper amb el Centre d’Educació Ambiental Alt Ter i ens ha permès,
també, contractar un professional que ens ha fet una formació a tot l’equip docent de l’escola amb l’objectiu
de revisar i actualitzar els nostres projectes. Aquesta formació permanent ha anat a càrrec del professional Miquel
Macias i Arau, que ens ha donat una visió més holística de la natura i ens ha ajudat a revisar i repensar nous
materials per treballar-la amb els nostres nens de l’escola.
Això ens ha permès fer un treball interclasses; participar en l’elaboració de materials i activitats centrades en
el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser; organitzar activitats i sortides partint d’una nova mirada
(el medi com un tot) a través de l’aprenentatge d’una pedagogia activa; participar en la Jornada del II Congrés de
petits científics i científiques; desenvolupar un treball sobre l’avaluació, partint d’un enfocament competencial;
revisar, redefinir i renovar continguts científics; actualitzar el treball dels projectes globalitzats relacionats amb
l’entorn; fomentar la coherència d’aquest treball per seguir la filosofia d’escola i reiterar la fermesa d’aquests
projectes ja consolidats al centre, i integrar experiències d’altres països amb la participació al projecte europeu
Erasmus + NANOL.
3. Conclusions
Com a conclusions, reiterem que el que volem aconseguir amb aquest treball és l’arrelament i estima cap a l’entorn proper per aconseguir una educació integral dels nens de la nostra escola. La participació d’aquestes aliances
ha servit com a oportunitat per actualitzar el treball que ja es portava a terme a l’escola, conèixer nous enllaços i
fomentar el treball en xarxa. A més, participar al projecte NANOL (Erasmus+) ha suposat un enriquiment en tots
aquests aspectes.
La nostra màxima preocupació és poder mantenir els projectes d’escola amb la mateixa qualitat a llarg termini.
Donada la renovació del personal docent de l’escola, aquest és un dels factors a tenir en compte. Els reptes que
busquem amb aquest treball és aconseguir el màxim d’aliances, consolidar-les i potenciar el treball en xarxa.

Adreça web de l’experiència
www.nanol.org
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3.21. R
 esiduum. Guia pràctica
per a projectes d’aprenentatge
servei en residus i recursos
· Contacte general de l’experiència scea@scea.cat j.pietx@ecoembes.com
· Jesús Canelo. Societat Catalana d’Educació Ambiental scea@scea.cat
· Oriol Garcia. Societat Catalana d’Educació Ambiental scea@scea.cat
· Roser Batlle. Red Española de Aprendizaje-Servicio roserbatllesuner@gmail.com
· Jordi Pietx. Ecoembes j.pietx@ecoembes.com

Paraules clau
Aprenentatge servei, metodologia, residus.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: 
Elaborar una guia didàctica per fomentar els projectes d’aprenentatge servei entorn els residus
en els centres educatius de Catalunya, i per extensió, al País Valencià i les Illes Balears.
Objectiu 2: Identificar els reptes i avantatges de les pràctiques d’aprenentatge servei entorn els residus en centres
educatius on actualment s’executen.
Objectiu 3: Recollir recursos i experiències motivadores com a models per a altres centres educatius.

Context de l’experiència
Residuum és una guia elaborada conjuntament amb ECOEMBES i la Societat Catalana d’Educació Ambiental
(SCEA), per oferir una oportunitat d’educació-acció a través del desenvolupament de projectes d’aprenentatge
servei (ApS) vinculats a la gestió dels residus i els recursos de les nostres comunitats educatives. Se centra a
Catalunya, però també és transferible a País Valencià i Illes Balears.
Han participat en l’elaboració de l’experiència, l’equip tècnic de la SCEA i d’Ecoembes, i els centres Institut
Narcís Monturiol (Barcelona) i Escola Túrbula (Sant Adrià de Besòs). També hem comptat amb la participació
de l’Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i el centre promotor d’ApS del nostre país.
La guia neix des d’ECOEMBES i esperem que sigui d’utilitat per a educadors i altres professionals i entitats, i que
contribueixi a millorar el reciclatge i l’economia circular, que són els autèntics motors de les nostres activitats
comunitàries.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) www.scea.cat
Ecoembes www.ecoembes.com
Centres educatius participants: Institut Narcís Monturiol (Barcelona) www.narcismonturiol.cat/ca
i Escola Túrbula (Sant Adrià de Besòs) www.escolaturbula.com
Equip assessor: l’Agència de Residus de Catalunya; el Departament de Territori i Sostenibilitat;
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Centre promotor d’ApS.

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Hem elaborat una guia didàctica, adreçada a centres educatius (primària, ESO i cicles formatius) potenciant
els punts següents: (1) el desenvolupament de la metodologia per projectes d’aprenentatge servei (ApS);
(2) la immersió en el àmbit d’ApS Ambiental, és a dir, on el servei a la comunitat es realitzi en temàtiques
ambientals problemàtiques; (3) i el focus de treball en els residus, on els alumnes abordin la gestió dels residus
i recursos en contextos locals propers (ja sigui l’escola, barri o municipi).
La guia facilita continguts, eines i comunicació de diverses experiències reals en curs, per poder fer emergir projectes nous en centres educatius i municipis.
En la seva elaboració, i per definir els continguts clau de la guia, s’estableixen aliances entre l’equip tècnic de
la SCEA; l’ECOEMBES; el centre promotor de l’ApS, i dos centres educatius, com són l’Institut Narcís Monturiol
(Barcelona) i Escola Túrbula (Sant Adrià de Besòs). També, durant el procés, es rebrà assessorament i es
compartirà informació amb l’Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat,
i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes aliances defineixen els principals acords que estructuraran la guia:
1. La metodologia aprenentatge servei en temàtiques ambientals és molt idònia i motivadora per a l’alumnat (en
CSP, ESO, CF i batx.).
2. Cal promoure espais on els alumnes facin recerca, valoració i actuacions en problemàtiques ambientals locals.
3. L’ús del recursos i gestió dels residus locals és una bona temàtica per tractar. Cerquem un servei ambiental
i comunitari.
4. L’administració, les entitats associatives i les empreses de gestió tenen informació (dades) i recursos a nivell local
per fer aquesta anàlisi educativa.
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5. Actualment, es disposa de bones experiències ApS ja executades en alguns centres educatius i models que
es poden seguir, que han estat premiades i considerades per la Red Estatal de Aprendizaje y Servicio.
6. Els nous projectes que puguin sorgir en els centres, es podran vincular a la bona iniciativa del departament
d’Ensenyament d’incorporar el servei comunitari en els plans educatius de l’ESO.
2. Desenvolupament
En la seva elaboració, l’equip tècnic de la SCEA i ECOEMBES, juntament amb el centre promotor d’ApS (amb la
participació de Roser Batlle, de la Red Española de Aprendizaje-Servicio), van definir els continguts clau de la
guia. El marc conceptual va ser elaborat en el grup de treball, amb assessoraments importants i concrets al llarg
del procés, de l’Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Durant un curs escolar, hi havia dues iniciatives de projectes d’ApS vers els residus en marxa. Es va treballar amb
el centre educatiu Institut Narcís Monturiol (Barcelona), que presentava projectes sòlids i ja madurs al llarg dels
darrers tres anys, i amb l’Escola Túrbula (Sant Adrià de Besòs), que es trobava en una etapa inicial en aquests
projectes i mostrava molt interès i motivació per desenvolupar-los. L’equip de professors amb sessions de treball
in situ, juntament amb els propis alumnes, i amb la realització de tallers educatius va permetre definir els reptes,
les dificultats i els avantatges d’aquestes experiències reals.
La SCEA finalment va redactar els continguts amb la cerca de experiències pioneres en aquest àmbit per a la Red
Española de Aprendizaje-Servicio.
3. Conclusions
L’experiència realitzada situa la importància de desenvolupar amb els alumnes, projectes d’aprenentatge servei
ambientals, i la idoneïtat de centrar-se en estratègies de millora de la gestió dels residus de la nostra comunitat
educativa. Destaquem certs reptes que cal abordar per assolir l’èxit d’aquests projectes:
1. Valorar la mirada local (de context) en la gran diferència de projectes existents. Els projectes seran diversos i tots
ells vàlids, en funció dels interessos de l’alumnat, les capacitats del professorat i les característiques i necessitats
de cada entorn específic.
2. Fomentar els projectes d’ApS ambientals amb els nostres alumnes, i sobretot, augmentar al màxim possible
el grau d’autonomia dels alumnes (amb els seus encerts i amb errades). Per treballar un altre model que
minimitzi i gestioni els residus s’ha de fer donant una gran llibertat i autonomia als alumnes, i formant
el professorat en la incertesa i l’atzar. Han de ser projectes gestionats i comunicats pels propis alumnes, on
la darrera etapa de cloenda, comunicació de resultats i celebració prengui especial importància.
3. Treballar en la complexitat del fenomen. Cal facilitar l’accés i treball de les dades locals, i aprendre a conviure
amb les diferents veus locals (estratègies polítiques). Les aliances locals estan formades per veus diverses, amb
diferents visions crítiques i diferents estils de lideratge. Tots els actors han de ser reconeguts (cuidats) des
de la seva expertesa teòrica o pràctica. Cal visibilitat i empoderament de tots els agents educatius: mestres,
alumnes, tècnics, directors, educadors ambientals, agents municipals, agents de l’administració (macro) i
de les empreses de gestió.
Posar en valor que els ApS ambientals estructurin el territori comú. El problema ambiental, l’entorn i
4. 
el mètode uneixen centres en un mateix territori.
5. Fomentar el pensament crític en la ciutadania, creant discursos reflexius, comuns i divergents entorn els ApS
i el medi ambient. Es pot afrontar un mateix problema a través de diferents solucions i també fer que
respongui a les necessitats actuals del sistema educatiu.
Aquest projecte es vertebra a partir de l’ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles: aconseguir que les ciutats
i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles, compartint objectius propis com
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(1) augmentar la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans, i (2) reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, prestant especial atenció a
la gestió dels residus municipals, adoptant un ús eficient dels recursos.
També es vertebra a partir de l’ODS 12 Producció i consums responsables: garantir modalitats de consum i producció sostenibles, compartint objectius propis com (1) aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals; (2) reduir considerablement la generació de residus mitjançant activitats de prevenció, reducció,
reciclatge i reutilització, i (3) assegurar que les persones tinguin la informació i els coneixements pertinents
per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura.

Adreça web de l’experiència
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) www.scea.cat
Ecoembes www.ecoembes.com
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3.22. F
 ent xarxa al Bages
per l’Educació Ambiental
· Contacte general de l’experiència: cda-bages@xtec.cat
· Cèlia Serra. Camp d’Aprenentatge del Bages cserra2@xtec.cat
· Anna Peig. Camp d’Aprenentatge del Bages apeig@xtec.cat
· Anna Closes. Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia acloses@parcdelasequia.cat
· Clara Aguilera. Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia casaculla@parcdelasequia.cat
· Marta Morera. Consorci del Bages per a la gestió de residus
marta.morera@consorcidelbages.cat

Paraules clau
Compartir, residus, aigua.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Construir una xarxa de coneixement compartit entre docents del Camp d’Aprenentatge, educadores
de les entitats (Consorci i Fundació) i representants de mestres i alumnat.
Objectiu 2: Proposar un model conceptual, sistèmic, per treballar les ciències que ajudi a interpretar la complexitat
de la realitat.
Objectiu 3: Reformular la forma de treballar amb l’alumnat, a partir d’una situació-problema que els porti a fer-se
preguntes i interessar-se per un determinat fenomen.
Objectiu 4: Realitzar projectes sobre aigua, geologia o residus, escoltant les necessitats dels centres i oferint/
compartint una oferta -en el marc del currículum escolar- que sigui significativa per la millora de
la seva gestió, i que fomenti el coneixement de l’entorn i la sensibilització dels impactes sobre ell.
Objectiu 5: 
Promoure una acció final per tal de que l’alumnat tingui un paper protagonista i proactiu en
la resolució de problemes.

Context de l’experiència
Els projectes són d’àmbit comarcal. Es realitzen en els equipaments propis del Camp d’Aprenentatge i de les
entitats, a les aules de les escoles participants i fent sortides per entorns de la comarca. La durada dels projectes
és d’un curs escolar i s’organitza el treball per trimestres. Per tal de dur-los a terme es fa una aliança entre el Camp
d’Aprenentatge, les entitats i les escoles participants.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Camp d’Aprenentatge del Bages. Departament d’Educació
Consorci del Bages per a la gestió de residus
Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia
Escoles participants dels projectes compartits

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El Camp d’Aprenentatge del Bages forma part de la xarxa de Camps d’Aprenentatge del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que
treballen conjuntament amb els centres educatius. El seu objectiu és promoure l’aprenentatge competencial dels
alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya.
La singularitat del CdA del Bages és que, tot i tenir la seu en una antiga masia, actualment es troba al mig de
Manresa, en un entorn molt humanitzat. Per aquest motiu, les seves actuacions consisteixen en fomentar hàbits
de minimització de l’impacte de les persones sobre el medi, especialment en la gestió dels recursos geològics,
de l’aigua i dels residus.
Des de fa anys, el CdA del Bages ha establert una col·laboració amb el Consorci del Bages per a la gestió de
residus i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia per realitzar aquestes actuacions i per acostar visions
i coneixement entre el món educatiu i el món tecnològic.
El Consorci del Bages per a la gestió de residus és una institució de titularitat pública formada per 35 ajuntaments
que abasten una població de 180.000 habitants. Gestiona serveis públics de recollida selectiva i de deixalleries,
tractaments de residus municipals i fomenta l’educació i comunicació ambiental impulsant programes educatius i
campanyes. Té les instal·lacions al Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa.
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia és una entitat sense ànim de lucre que gestiona els espais i
equipaments vinculats a la Sèquia de Manresa i divulga sobre la importància de l’aigua per al desenvolupament
humà. Treballa amb l’objectiu d’aprofundir, divulgar i formar en el coneixement de la cultura de l’aigua i el què
aquest element ha representat i representa avui per l’home. Ho fa com a entitat del Bages, entre d’altres, a través
de l’Educació Ambiental i la protecció i millora de l’entorn que li és propi.
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Aquesta aliança sorgeix de la necessitat que té el CdA d’explicar el territori. Per assolir-ho necessita realitzar visites
a instal·lacions com dipòsits i plantes de tractament de residus, depuradores i potabilitzadores. A la vegada, les
entitats que gestionen aquestes instal·lacions els cal elaborar programes d’Educació Ambiental lligats als currículums i que aquests siguin competencials.
2. Desenvolupament
Una de les accions de l’aliança són els projectes compartits entre entitats i escoles de la comarca. Es construeix
una comunitat d’aprenentatge que estimuli l’interès i la participació en un marc innovador i significatiu, lligat
al currículum escolar en la temàtica pròpia dels actors de l’aliança com són l’aigua, els residus i la geologia i que
es faci a partir d’activitats dissenyades per aconseguir les competències bàsiques.
Inicialment, els projectes van ser impulsats conjuntament entre el Departament d’Ensenyament i l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UAB, per tal de reformular la forma de treballar amb l’alumnat, a partir d’una situació-problema que els porti a fer-se preguntes sobre un determinat fenomen. Es parteix d’un model conceptual,
sistèmic, per treballar les ciències que ajuda a interpretar la complexitat de la realitat.
Es constitueix un grup de treball entre mestres i educadors de l’aliança, inclòs en el Pla de Formació de Zona del
Centre de Recursos Pedagògics. L’alumnat és principalment de cicle mitjà i/o superior.
El primer trimestre es dedica a la formació i planificació. Es planteja un epítom, és a dir, una idea o acció que
presenti la situació i que sigui estimulant i pugui generar preguntes. Per exemple, s’han provocat talls d’aigües
a escoles, o s’ha enviat un caixa a l’escola que contenia un planeta Terra amb un missatge i residus a l’interior.
Durant el segon trimestre es realitzen activitats amb l’alumnat, tant les pròpies del CdA i les entitats de l’aliança
com les elaborades per les escoles. I, al tercer trimestre, es duu a terme una acció final que permet que els
alumnes puguin ser agents actius en la cerca de solucions a la problemàtica exposada; com per exemple, la
recuperació de fonts i actes formals on es signen compromisos entre representants de l’alumnat, mestres i polítics.
Al final del trimestre es fa una avaluació i valoració entre entitats i escoles.
3. Conclusions
L’experiència dels projectes està vinculada al consum i economia circular, ja que treballa tots els cicles i pretén fer
prendre consciència de com tancar-los. També inclou els altres dos objectius perquè fomenta el coneixement de
l’entorn i promou la preservació dels ecosistemes.
L’aliança dona l’oportunitat al CdA d’accedir a coneixements tècnics, visitar instal·lacions de les entitats i treballar
en equip amb les seves educadores. Mentre que les entitats comarcals, poden difondre l’oferta educativa conjunta
i contactar amb els centres educatius d’una manera àgil, comptar amb l’experiència docent de les professores del
CdA i accedir a formació del Departament d’Educació.
Les dificultats que sorgeixen tenen a veure amb el calendari i la coordinació entre equips diferents. El repte és
mantenir l’aliança i continuar sumant esforços per aconseguir formar ciutadans responsables amb el consum.

Adreça web de l’experiència
http://blocs.xtec.cat/cdabages/projectes/

CNEA 2018

Experiències educatives

161

CNEA 2018

Experiències educatives

162

3.23. E
 ficiència energètica
als centres educatius en xarxa
· Contacte general de l’experiència: escolessostenibles@bcn.cat
· Mireia Pou mpou@siresa.cat
· Alba Galofré agalofre@siresa.cat
· Marta Vilar mvilarr@bcn.cat

Paraules clau
Eficiència energètica, aprenentatge i servei, comunitat.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: C
 ontribuir a l’educació per la transició a la sobirania energètica de Barcelona.
Objectiu 2: Desenvolupar un projecte interdisciplinari d’aprenentatge i servei (ApS) en tres centres educatius
de la ciutat, incorporant el treball en grups cooperatius, per donar resposta a un encàrrec real:
una auditoria energètica del centre i de la comunitat.
Objectiu 3: Introduir millores energètiques en els centres participants vinculades a les auditories.
Objectiu 4: F er d’aquest projecte pilot un model repetible i obert a més centres de la ciutat.

Context de l’experiència
El projecte sobre eficiència energètica en centres educatius parteix de diferents àmbits i necessitats detectades
que conflueixen:
• Des del programa Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona fa anys que s’acompanya el professorat de
centres educatius en projectes sobre l’energia, el consum responsable o els hàbits (entre altres temàtiques), des
de la mirada de la sostenibilitat.
• Des de l’àrea d’innovació del Consorci d’Educació de Barcelona i des d’Escoles + Sostenibles s’estan promovent
canvis metodològics amb una mirada competencial. Es volen impulsar processos amb la metodologia d’aprenentatge i servei i el treball per projectes interdisciplinaris que ajudin a donar resposta a les necessitats detectades.
• Des de l’àrea de construccions escolars del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) es detecta la necessitat de
racionalitzar els consums d’alguns centres i, en alguns casos, de fer auditories.
• Des de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de l’Energia de Barcelona (AEB) es vol impulsar la sobirania energètica de la ciutat i donar, també, resposta a la pobresa energètica de certs sectors de la ciutadania.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Institut Dr. Puigvert, Institut Barri Besòs i Institut Rambla Prim
Programa Escoles + Sostenibles. Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ajuntament de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Agència de l’Energia de Barcelona
Entitats: Tarpuna, El Risell i Aiguasol

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El curs 2017-2018 es va plantejar una prova pilot de treball amb centres d’educació secundària i cicles formatius
sobre eficiència i pobresa energètica. Hi van intervenir 3 centres educatius de la ciutat, tres entitats privades com
a expertes i, com a ens públics, el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB)
i el programa Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona.
2. Desenvolupament
En un primer moment, els ens públics abans esmentats van detectar necessitats i oportunitats de treball
als centres educatius de la ciutat en relació amb els punts següents:
• L’impuls de projectes interdisciplinaris i d’aprenentatge servei en relació amb el vector energètic;
• la reducció dels consum d’energia alhora que es millora el confort;
• el coneixement comparat del potencial de millora de cada centre en relació amb els altres;
• l’impuls de la sobirania energètica a la ciutat;
• la conscienciació sobre realitats socioeconòmiques diverses, el malbaratament de recursos i alternatives possibles.
A l’hora d’establir els criteris per a la selecció dels centres, es van tenir en compte els aspectes següents:
•
l’oportunitat pedagògica (centres en procés de canvi metodològic i que el projecte els ajudaria a assolir
els objectius);
• la necessitat social de l’entorn quant a coneixement i apoderament per fer front a temes de pobresa energètica;
• la necessitat de revisar i/o optimitzar els consums del centre educatiu (i amb possibilitat d’aplicar les propostes
de canvi);
• la participació dels centres participants a la xarxa Escoles + Sostenibles
A més a més, es va valorar que els centres tinguessin plaques fotovoltaiques ja instal·lades o amb potencial per
instal·lar-ne i que un dels centres tingués un cicle formatiu en l’àmbit energètic.
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El projecte es va treballar a l’aula amb la intenció, a més a més, de portar-lo a les llars dels estudiants i/o al barri
com una manera d’aprenentatge servei. Es tractava d’un projecte interdisciplinari i en grups cooperatius per fer
una auditoria energètica del centre i de les llars, alhora que s’incloïen metodologies per promoure la participació
de l’alumnat. L’objectiu d’aquesta auditoria era no només analitzar els consums del centre educatiu, sinó entendre
també quina era la demanda energètica, ja fos per les característiques i estat del propi edifici com pels usos i
activitats que s’hi fan. D’aquesta manera, l’alumnat va ser capaç d’analitzar d’una manera més global el motiu dels
consums de cada un dels centres i proposar mesures per reduir-los, que no només anaven encarades a reduir-los
mitjançant la millora de l’eficiència, sinó també en la millora de disposicions, usos i característiques del centre. Els
joves van ser protagonistes del procés, buscant maneres de relacionar diferents col·lectius de la comunitat. L’AEB
va instal·lar sistemes de monitoratge als centres i va incloure’ls en un pla d’impuls de plaques fotovoltaiques.
Aquestes instal·lacions també van ser incloses en el projecte educatiu en qüestió i es va desenvolupar una activitat
sobre plaques fotovoltaiques. Les tres entitats externes van acompanyar cada un dels centres en aquest procés
d’anàlisi i aprenentatge. Cada una d’elles tenia expertesa en un àmbit concret: educació en tecnologia, auditories
tècniques d’energia i gas, i comunitat i pobresa energètica. D’aquesta manera, cada una d’elles també va aportar
coneixements diferenciats en totes les fases del projecte.
A través d’una proposta d’activitats, tallers a l’aula i reunions de seguiment, es va potenciar l’apoderament de
l’alumnat, tant a nivell individual com col·lectiu, el treball cooperatiu i la visibilitat de resultats i aprenentatges
davant les famílies, el barri i la ciutat. Si bé és cert que en un curs escolar el projecte va estar una mica comprimit,
en algun cas, l’alumnat va poder organitzar alguna actuació davant el veïnat per difondre allò que havien après a
l’aula. A més, d’una banda, els alumnes van anar adquirint eines per, en un futur a mig termini, poder assessorar
o explicar a les pròpies llars o resta de ciutadania conceptes relacionats amb la factura o la difusió de bones
pràctiques per millorar el consum energètic. Per altra banda, i com a valor destacable, es va fer una sessió conjunta
d’intercanvi entre l’alumnat dels diferents centres. De cara a una continuació en un futur d’aquesta proposta s’ha
valorat el fet de poder-la desenvolupar en dos cursos escolars per afavorir els processos d’aprenentatge i poder
arribar millor a nivell exterior del centre.
3. Conclusions
Per primera vegada a la xarxa d’Escoles + Sostenibles, entitats privades, amb experteses diferents, signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, diversos organismes públics i els centres educatius
de secundària i cicles formatius, han treballat plegats a favor de l’eficiència energètica. A través d’una creació
col·laborativa; una proposta àmplia d’activitats; un suport d’atenció personalitzat i de proximitat; sessions
d’intercanvi de professorat, per una banda, i d’alumnat, d’una altra; una interdisciplinarietat, i la voluntat
d’aprenentatge servei, amb una obertura del centres educatiu al barri, s’ha aconseguit un model de treball
carregat de potencial per a futures edicions. El procés iniciat pot esdevenir un projecte transformador, tant
en la participació en la solució de problemàtiques existents, com en la generació d’un context idoni.
Els reptes i les dificultats del procés s’han centrat en una coordinació més complexa, una necessitat d’adaptació de
les propostes, en com fer el retorn a la comunitat, així com poder-ne replicar la metodologia i procés a la resta de
centres de la ciutat o bé avaluar-ne els resultats perquè ens permeti conèixer el grau d’impacte.
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3.24. Microxarxes d’escoles +
sostenibles: embolcalls +
sostenibles i ens ho mengem tot
· Contacte general de l’experiència: escolessostenibles@bcn.cat
· Natxo Mercader nmercader@siresa.cat
· Alba Galofré agalofre@siresa.cat
· Marta Vilar mvilarr@bcn.cat

Paraules clau
Motivació, participació, acció.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: R
 eforçar la metodologia concreta d’elaboració de projectes en educació per a la sostenibilitat.
Objectiu 2: Dur a terme accions alineades amb els plans de l’ajuntament, per avaluar-ne els objectius i disposar
de dades.
Objectiu 3: Compartir bones pràctiques en una mateixa temàtica, per part d’un grup de centres.

Context de l’experiència
El programa Escoles + Sostenibles va néixer l’any 2001 en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de
Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i amb el reconeixement de les escoles
com a agents de canvi a la ciutat.
Juntament amb més de 350 centres educatius, impulsem la cultura de la sostenibilitat, que suposa repensar com
organitzem la nostra societat i les nostres vides per trobar solucions que augmentin la nostra qualitat de vida,
i que minimitzin els impactes que degraden el medi i els recursos. L’equip d’Escoles + Sostenibles acompanyem
el professorat durant la passada a l’acció, per tal que es reflexioni sobre el que no funciona i s’actuï per transformar-ho, posant en pràctica projectes de transformació reals. Així, treballem amb noves maneres de veure
el futur comú i de participar en la resolució de problemes (repensar, experimentar, innovar).
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Centres educatius de la xarxa Escoles + Sostenibles (d’entre 15 i 50 segons la microxarxa)
Programa Escoles + Sostenibles. Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ajuntament de Barcelona
Diferents direccions de l’Ajuntament de Barcelona (Residus, Qualitat Ambiental, Agència de l’Energia de Barcelona,
Comunicació…)
Entitats/Empreses: Ecoinstitut, Rezero, Societat Catalana d’Educació Ambiental…
Consorci d’Educació de Barcelona
Servei de Documentació d’Educació Ambiental

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
En base a les demandes dels centres educatius i de les necessitats de la ciutat, des d’Escoles + Sostenibles oferim
recursos diversos entre els quals hi ha les anomenades microxarxes: contextos d’aprenentatge temàtics amb recursos propis per abordar una problemàtica concreta (residus, malbaratament alimentari, soroll, etc.), en els quals els
centres s’inscriuen voluntàriament i comparteixen el mateix procés. Els centres participants a les diverses microxarxes reben un assessorament i seguiment tècnic per part d’empreses i/o entitats especialitzades, i la secretaria del
programa vetlla per la qualitat pedagògica d’aquestes propostes i la coherència amb els objectius dels projectes
d’educació per a la sostenibilitat, i del propi programa o de les línies estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta experiència també representa un bon exemple del treball en xarxa entre centres educatius de la ciutat,
entitats i/o empreses i institucions públiques.
2. Desenvolupament
A l’inici de cada curs escolar, s’obren les inscripcions a les diferents microxarxes i cada centre s’inscriu, si ho troba
oportú, en aquelles que són coherents amb els objectius que ha descrit en el seu projecte de sostenibilitat. Durant
un, dos o tres cursos (durada depenent de la microxarxa), els centres educatius segueixen les fases pautades que
es proposen alhora que avancen en el desenvolupament del seus projectes. Aquesta pauta facilita la tasca del
professorat que, a partir d’una base comuna de treball, adapta el discurs i el contingut a cada nivell educatiu,
centre o objectius específics.
Així, en la majoria de microxarxes, trobem una fase d’informació i motivació de l’alumnat i de la resta de la
comunitat educativa. Després, es realitza una diagnosi per conèixer el punt de partida de cada centre. Les dades
obtingudes en aquestes anàlisis es comparteixen entre tots els centres participants i es treballa conjuntament
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per elaborar plans d’acció adients i adaptats a la realitat de cada centre. Durant aquesta fase, es desenvolupen
activitats que permeten un aprenentatge sobre les diverses temàtiques i de competències científiques, lingüístiques, digitals i artístiques. Al final del procés es realitza una segona diagnosi i una avaluació per analitzar els
resultats i els canvis produïts gràcies al procés realitzat, l’aprenentatge assolit i l’impacte conjunt a nivell de
ciutat. De manera paral·lela a totes aquestes fases, de forma transversal, es fomenta la comunicació de totes
les accions, i els resultats i canvis a tota la comunitat educativa.
Al llarg de tot aquest procés, s’estableixen com a mínim tres trobades formatives en les quals participen els centres,
les entitats assessores i la secretaria d’Escoles + Sostenibles. També són moments d’intercanvi de necessitats i èxits.
Si bé la majoria d’aquestes propostes educatives han sorgit de la necessitat dels organismes públics d’incorporar
els centres educatius als plans i programes de la ciutat, també n’hi ha hagut fruit de la confluència d’interessos
i demandes dels centres educatius.
La microxarxa d’Embolcalls + Sostenibles és un dels exemples amb més recorregut (set cursos). Té com a objectiu
fomentar la reducció dels envasos utilitzats als esmorzars a partir d’un pla de prevenció d’embolcalls, alhora que
proposa la possibilitat de fer una anàlisi del tipus d’esmorzar i avançar en uns hàbits alimentaris més saludables.
Gràcies a l’existència d’aquesta microxarxa i el context actual, s’ha comprovat que hi ha una tendència a l’alça en
l’ús d’embolcalls reutilitzables als centres educatius.
La microxarxa Ens ho mengem tot pretén sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari, l’origen dels aliments,
la producció de proximitat, el consum conscient, la petjada ecològica i el cost ambiental d’allò que se serveix en
el menjador escolar. A més, s’afavoreix la inclusió del personal no docent en els projectes sobre sostenibilitat del
centre. Cada curs s’escullen cinc aliments diferents dels quals caldrà pesar la quantitat restant als plats després dels
àpats i calcular el percentatge de malbaratament.
En general, totes les microxarxes ofereixen un marc contextual per treballar la responsabilitat, el pensament crític,
l’apoderament i la participació de l’alumnat.
3. Conclusions
L’increment al llarg dels anys tant de la diversitat temàtica com de les inscripcions en les microxarxes evidencien
la bona acollida entre els centres de la ciutat. La valoració general que en fan és molt positiva, ja que suposa
un suport afegit de recursos, formació i oportunitats d’intercanvi que complementen els recursos de la xarxa
d’Escoles + Sostenibles. El compartir experiències, aprenentatges, dades… evidencia les sinèrgies entre centres
i, alhora, entre els col·lectius implicats. A més d’això, les microxarxes representen una frontissa de treball entre
les entitats, els centres i l’administració, que permeten assolir objectius afins per un benefici comú. Es fa palès
el sentiment de formar part d’un col·lectiu compromès, que avança junt i que té la missió d’estendre la cultura de
la sostenibilitat.
Quant als reptes i les dificultats del procés, han estat en la coordinació entre els diferents agents implicats,
la visualització dels resultats a la ciutadania o bé la manca de valoració de l’impacte a la societat.
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Adreça web de l’experiència
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/es/page/
embolcalls-sostenibles-esmorzars-saludables
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/ens-ho-mengem-tot
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3.25. P
 rojecte d’intercanvi virtual
d’experiències al voltant dels
residus entre escoles
de Catalunya i Bolívia
	· Contacte general de l’experiència: Mariona Bigas – Mancomunitat La Plana
mediambient.escoles@mancoplana.cat
	· Mariona Bigas. Mancomunitat La Plana mediambient.escoles@mancoplana.cat
	· Elisenda Realp. Agència de Residus erealp@gencat.cat
	· Estefania Sáez i Maria Soler. Escola El Gurri – ZER Guilleries, Taradell a8029283@xtec.cat
	· Denise Evelyn Canelas. Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia
denisecanelas@gmail.com
	· Richard Orellana. Director de residus GAM Tiquipaya (Bolívia) rosra26@hotmail.com
	· Constantino Benavides. Responsable de residus de Vinto (Bolívia)
constantino_benavides@hotmail.com

Paraules clau
Intercanvi, escoles, residus.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Establir un intercanvi d’experiències enriquidor entre escolars de Catalunya i Bolívia que permeti
conèixer una realitat diferent a la pròpia tant a nivell cultural com pel que fa referència a la prevenció
i la gestió de residus.
Objectiu 2: Prendre consciència que la generació de residus representa una de les problemàtiques ambientals
actuals a la qual cal fer front de manera urgent, tant a nivell local com global.
Objectiu 3: Reflexionar sobre les actuacions que cal fer tant a nivell individual com col·lectiu, i els compromisos
compartits que cal assumir per millorar la salut del Planeta i avançar conjuntament cap a un futur més
sostenible.

Context de l’experiència
El projecte d’intercanvi d’experiències al voltant dels residus entre escoles catalanes i bolivianes es tracta d’un
projecte d’educació per a la sostenibilitat, i per tant:
• Promou un aprenentatge que incorpora la visió cíclica, el pensament sistèmic i global, i un enfocament del medi
com un sistema complex.
• Potencia i dona importància a l’acció, la part social, la competència comunicativa, el pas del temps i la perspectiva de futur.
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•
Capacita els alumnes per a l’anàlisi de la realitat i les problemàtiques ambientals, la presa de decisions,
la formulació de preguntes crítiques i el plantejament de futurs més positius i sostenibles.
• Fomenta el desenvolupament d’accions ambientalitzades, és a dir, que estan contextualitzades, són significatives, formen part de l’entorn proper, parteixen de mesures reals, etc.
• Pretén que els alumnes reflexionin sobre les seves accions, tenint en compte els impactes ambientals, socials,
culturals i econòmics que tindran ara i en el futur des d’una perspectiva local i mundial, i esdevinguin promotors
del canvi en matèria de sostenibilitat.
•
Facilita escenaris de col·laboració on compartir coneixements, experiències i responsabilitat per afrontar
els reptes de la sostenibilitat.
El projecte té en compte tots aquests aspectes i planteja un escenari idoni perquè alumnes d’edats similars de
països amb realitats molt diferents entrin en contacte per aprendre els uns dels altres, per sensibilitzar-se de la
importància de preservar el medi ambient i per assumir compromisos individuals i col·lectius per millorar la salut
del Planeta. Intercanviar coneixements i experiències al voltant de la sostenibilitat i els residus ofereix als alumnes
una oportunitat d’aprenentatge única i molt enriquidora que els permet adonar-se de la importància que tenen
les seves accions locals, per petites que siguin, en la construcció d’un món millor.
El projecte s’emmarca en els projectes educatius que ja estan desenvolupant els centres. Els centres educatius
dels municipis de la Mancomunitat La Plana desenvolupen projectes d’Educació Ambiental de temàtiques molt
diverses. A més, són uns grans coneixedors de la recollida selectiva i desenvolupen accions per tal de millorar
la prevenció i la gestió dels residus al propi centre i a l’entorn proper. Al mateix temps, les escoles bolivianes
estan desenvolupant des de fa uns anys projectes d’educació i conscienciació ambiental en l’àmbit de la recollida
selectiva i el compostatge escolar.

ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Mancomunitat La Plana
Agència de Residus de Catalunya
Diputació de Barcelona
Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta
Escola El Gurri – ZER Guilleries, Taradell.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia.
Ayuntamineto del municipio de Vinto (Bolívia)
Ayuntamiento del municipio de Tiquipaya (Bolívia)
Unidad Educativa José Melchor Cuadros (Vinto, Bolívia)
Unidad Educativa Divino Niño (Tiquipaya, Bolívia)
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Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Aquest projecte parteix de la col·laboració prèvia que l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de
Cooperació tenen des del 2007 amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia, a través d’un Programa de
Cooperació en l’àmbit de la gestió de residus. Aquest programa ha comptat al llarg dels anys amb la participació
tècnica de diferents actors catalans, entre ells la Mancomunitat La Plana, l’Associació de municipis catalans per a
la recollida selectiva porta a porta i la Diputació de Barcelona. Gràcies a aquest Programa, Bolívia avança cap a
polítiques de gestió de residus modernes i adaptades a la seva realitat, que contribueixen a millorar la salut de les
persones i la protecció de l’entorn.
Es parteix d’aquest aliança prèvia per ampliar les accions i incorporar-hi el vessant educatiu, mitjançant un projecte d’intercanvi virtual d’experiències. Es dissenya una proposta pedagògica de treball i s’ofereix l’oportunitat
de participar-hi a tots els centres d’educació primària dels municipis que formen part de la Mancomunitat La
Plana. Finalment, hi participa només una escola catalana i serveix com a experiència pilot, és l’escola El Gurri de
Taradell. De Bolívia hi participen dos centres educatius de primària del Departamento de Cochabamba: Unidad
Educativa José Melchor Cuadros de Vinto i Unidad Educativa Divino Niño de Tiquipaya.
El projecte es realitza al llarg de dos mesos i es fa a través d’un intercanvi virtual de vídeos. La proposta de
treball és comuna i pautada, i es coordina des de Catalunya amb el suport i la comunicació constant amb
els tècnics de les institucions bolivianes.
2. Desenvolupament
El projecte educatiu d’intercanvi d’experiències ha tingut lloc entre els mesos de maig i juny del 2018 i ha
consistit en un intercanvi virtual a través de vídeos entre escoles dels dos països, en què els alumnes han estat
els protagonistes de tot el procés.
El projecte es planteja com una proposta de treball competencial i transversal, en què es treballen continguts
de l’àrea de llengua castellana, de coneixement del medi natural i del medi social i cultural, i d’educació en
valors socials i cívics. Els continguts treballats han estat els següents: presentació de qui som (el nostre país,
la cultura, la geografia, la gastronomia…), explicació de com es fa la gestió i la prevenció de residus al nostre
poble i a la nostra escola i, finalment, reflexió d’actuacions i propostes de futur per millorar la salut del Planeta.
Al llarg del procés, els alumnes de cicle mitjà i superior de primària de l’escola El Gurri de Taradell han gravat
dos vídeos, que han enviat a les escoles bolivianes, i han comptat amb el suport de l’educadora ambiental de
la Mancomunitat La Plana. Cadascuna de les escoles bolivianes participants també ha enregistrat un vídeo explicant aquests continguts.
La coordinació del projecte entre els tècnics catalans, i els tècnics i professors de Bolívia s’ha fet telemàticament,
mitjançant correu electrònic i WhatsApp. S’ha tractat d’un projecte educatiu pilot que ha servit per establir les
bases per continuar el proper any amb la incorporació d’un grup més gran d’escoles.
3. Conclusions
El projecte d’intercanvi ha estat una oportunitat per aprofundir en l’objectiu del consum i l’economia circular.
Ha servit per treballar un tema com és el de la prevenció i gestió de residus, donant-li una mirada més àmplia
i global, quan normalment és un tema que els centres educatius treballen aprofitant les experiències locals.
S’ha fomentat la reflexió, l’esperit crític i la presa de decisions.
Els alumnes catalans han pogut fer-se a la idea de com és Bolívia i com es fa la gestió de residus en aquest país, i
s’han adonat que malgrat algunes diferències, a un país tan llunyà com és Bolívia, també es vetlla pel reciclatge
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i pel medi ambient. A més, s’han sorprès positivament de la gran quantitat d’accions que porten a terme per
millorar la gestió i prevenció de residus, com fer manualitats amb materials reutilitzats, fer compostatge amb les
famílies a les cases, tenir responsables que vetllen per la neteja de l’escola, etc. S’han adonat que comparteixen
accions i inquietuds semblants per tal de millorar la salut del Planeta.
L’experiència ha estat valorada molt positivament per haver estat una oportunitat d’aprenentatge única i molt
enriquidora. Pel que fa a les dificultats, destaquem, principalment, la comunicació entre els dos països. Ha costat
establir una via de comunicació àgil. També ha estat difícil coordinar les dates de treball, ja que els dos països no
tenen el mateix calendari lectiu. A més, un intercanvi a través de vídeos no és mai tan proper com un intercanvi
presencial. Quant a reptes, es proposa que el projecte pugui tenir continuïtat l’any vinent, i es vol augmentar
el nombre de centres educatius participants. També es proposa millorar els canals de comunicació entre els dos
països i valorar l’oportunitat d’iniciar accions compartides.

Adreça web de l’experiència
https://escolesmancoplana.wordpress.com
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3.26. Pla estratègic 2019-2022
d’educació i voluntariat
ambiental als parcs naturals
de Catalunya
· Cristina Palés. Cap del Servei d’Educació Ambiental del Departament de Territori
i Sostenibilitat cpales@gencat.cat
· Anna Estella. Cap de la Secció d’Entitats Ambientals i Participació aestella@gencat.cat
· Marta Moratonas. Responsable d’Ús Públic dels Espais Naturals Protegits
del Departament de Territori i Sostenibilitat ammorhe@gencat.cat
· Maria Pery. Cap del Servei d’Espais Naturals Protegits del Departament de Territori
i Sostenibilitat maria.pery@gencat.cat

Paraules clau
Educació Ambiental, parcs naturals, voluntariat ambiental.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Reconèixer i consolidar l’educació i el voluntariat ambiental com a àmbits d’actuació fonamentals dels
espais naturals de protecció especial (ENPE).
Objectiu 2: Aconseguir que l’educació i el voluntariat ambiental als ENPE siguin àmbits d’acció ben planificats,
estables i consolidats, estiguin integrats en els respectius plans i òrgans de gestió, s’adaptin a les
necessitats socials i ambientals de cadascun dels espais, i s’adeqüin a les particularitats dels diferents
destinataris.

Context de l’experiència
El Pla estratègic 2019-2022 d’educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals de Catalunya està impulsat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc dels ODS 14 i 15, i de l’Estratègia de patrimoni natural
i la biodiversitat de Catalunya.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Departament de Territori i Sostenibilitat (DG Polítiques Ambientals i Medi Natural i 14 ENPE)
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Diputació de Barcelona
Xarxa de Conservació de la Natura

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Es tracta d’un document que recull la planificació estratègica amb visió global sobre educació i voluntariat
ambiental als parcs naturals per al període 2019-2022, amb l’objectiu de programar accions prioritàries amb
una visió conjunta, i millorar i enfortir un dels aspectes clau de la gestió d’un parc.
El Pla abasta 14 espais naturals de protecció especial (ENPE) gestionats pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat: Aiguamolls de l’Empordà; Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; Alt Pirineu;
Cadí-Moixeró; Cap de Creus; Capçaleres del Ter i del Freser; Delta de l’Ebre; els Ports; l’Albera; Mas de Melons
i Secans de Lleida; Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Poblet; Serra de Montsant, i Zona Volcànica de
la Garrotxa.
2. Desenvolupament
Aquest Pla s’ha elaborat amb una metodologia participativa basada en els següents instruments o espais participatius: grup de treball dels tècnics dels 14 ENPE amb responsabilitats directes en educació i voluntariat ambiental;
grup assessor sobre el voluntariat ambiental (GAVA), integrat per representants de diverses administracions i de
la societat civil; tallers territorials de debat, i formularis en línia.
Es concep com un pla marc que estableix les directrius per als plans propis de cadascun dels ENPE, que, al seu
torn, es consolidaran per mitjà dels programes educatius diferenciats segons els destinataris prioritaris: els
centres educatius locals, els centres educatius d’altres territoris, la població i entitats no lucratives locals, els
agents econòmics i professionals, les administracions locals, i els visitants i turistes. Tanmateix, la gran majoria
de directrius, criteris i accions previstes són perfectament assumibles per altres espais naturals protegits que
disposin d’estructures de gestió amb capacitat per implementar-les i també per altres unitats que tinguin
encomanades accions d’educació i voluntariat ambiental. Encara que no serà d’obligat compliment per a la
resta d’espais naturals, l’objectiu és que serveixi de full de ruta per millorar la seva tasca.
El pla preveu 36 accions, que es desenvoluparan en el conjunt dels parcs durant aquest període, i 28 més a cada
un d’ells. Les accions abasten aspectes d’Educació Ambiental, de voluntariat ambiental, de governança i de
comunicació. Entre altres, el Pla preveu la necessitat de definir els criteris de qualitat per elaborar programes
i activitats d’Educació Ambiental, insta a fixar procediments per canalitzar les demandes de voluntariat, estableix
mecanismes per treballar vers una Educació Ambiental coordinada a escala de Catalunya i preveu un nou pla de
comunicació vinculat a aquesta temàtica.
3. Conclusions
Fa més de tres dècades que els parcs naturals acullen accions d’educació i sensibilització ambiental, amb un
ventall ampli de públics i col·laboradors. No obstant això, l’execució d’aquestes accions han respost més a satisfer necessitats puntuals de cada espai natural, que no a una planificació estratègica amb visió global de tots
els parcs. Elaborat amb una metodologia participativa, el Pla s’emmarca en l’Estratègia de patrimoni natural i
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la biodiversitat de Catalunya, el full de ruta del Govern de la Generalitat en matèria de conservació de la natura
per als propers anys (fins al 2030). En relació amb els ODS14/15, cal dur a terme un seguit d’accions coordinades
entre diferents actors socials per tal d’incrementar la valoració i estima social pels ENPE mitjançant la descoberta
i el coneixe¬ment dels valors naturals, culturals i paisatgístics, i del funcionament dels ecosistemes, i a través de la
implicació desinteressada de persones compromeses amb l’entorn.

Adreça web de l’experiència
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/
educacio-i-voluntariat-parcs-naturals/
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3.27. G
 uia d’aprenentatge servei
en ecosistemes aquàtics
· Contacte general de l’experiència: scea@scea.cat
· Marina Barroso Alasà marina@empremta.org
· Jesús Canelo Calle jesuscc1@blanquerna.url.edu
· Teresa López Galbe teresa.lopezgalbe@gmail.com

Paraules clau
Ecosistemes aquàtics, ApS, ciutat educadora.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: F omentar la conservació i millora dels ecosistemes aquàtics continentals.
Objectiu 2: Donar a conèixer les potencialitats de l’aprenentatge servei (ApS) en el desenvolupament de projectes
ambientals vinculats amb la conservació i millora dels ecosistemes aquàtics continentals (o d’altres
projectes ambientals).
Objectiu 3: Facilitar recursos, eines i orientacions metodològiques per facilitar el desenvolupament d’aquest tipus
de projectes per part de centres educatius i ajuntaments.

Context de l’experiència
Es tracta d’una guia promoguda per l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de
Barcelona que s’emmarca en el Programa Va d’Aigua. La guia especialment s’adreça a ajuntaments i centres
educatius que vulguin aprendre fent un servei a la comunitat i al medi ambient i ha estat elaborada per la Societat
Catalana d’Educació Ambiental durant l’any 2018. Parteix d’un treball previ realitzat amb els municipis de Sant
Sadurní d’Anoia (l’Alt Penedès) i Gurb (Osona), durant el curs 16/17, que es basava en el seguiment i assessorament
a professorat i tècnics municipals implicats en diversos projectes de conservació i millora dels ecosistemes aquàtics.
La idea neix de la demanda social existent en molts ajuntaments de promoure accions de millora d’ecosistemes
aquàtics continentals (especialment els rius), espais sovint força amenaçats però d’un gran valor ecològic i social
que formen part dels nostres entorns propers i llunyans, i de la història local dels nostres pobles i ciutats.
La guia, de caire pràctic, aporta orientacions, detalla passos metodològics que cal seguir en les diferents fases del
projecte (preparació, realització i avaluació), i inclou recursos i experiències que poden servir d’inspiració tant a
tècnics municipals com al professorat de centres educatius per a passar a l’acció.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona - Societat Catalana d’Educació
Ambiental (en la promoció i redacció de la guia)
Centres educatius - ajuntaments - altres agents del territori (en el desenvolupament de projectes d’ApS)

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
L’objectiu de la Guia és fomentar projectes comunitaris de compromís i millora dels ecosistemes aquàtics continentals liderats per centres educatius i/o ajuntaments, aportant eines i orientacions per fer-ho fàcil i possible. A través
de la metodologia aprenentatge servei es planteja aprendre fent un servei a la comunitat i al medi ambient, en
aquest cas en espais com els rius, les basses, les rieres, etc.
Un dels aspectes clau de l’èxit i el potencial d’aquest tipus de projectes, i per tant part important dels continguts
de la guia, són les aliances que s’estableixin entre diversos agents de la comunitat educativa implicats en la
conservació i millora d’aquests ecosistemes. En aquest sentit, entre les aportacions que fa la Guia en cadascuna
de les fases del projecte (preparació, realització i avaluació), aborda la necessitat de fer una diagnosi dels agents
potencials del territori i analitzar què podria aportar cadascú.
2. Desenvolupament
Tal i com s’exposa a la Guia, en el desenvolupament d’aquest tipus de projectes l’aliança entre el centre educatiu
i l’ajuntament comporta molts beneficis per a ambdues parts. Per una banda, els ajuntaments poden aportar
coneixement del territori, contactes amb entitats, recursos econòmics i/o materials, col·laborar en la difusió
de la iniciativa i, alhora, reconèixer i agrair la feina feta per part de l’alumnat. Per l’altra, les accions educatives
liderades pels mateixos infants i joves del municipi poden apropar l’alumnat a la tasca realitzada pel seu ajuntament i tenir més impactes i credibilitat entre la ciutadania.
A més, la xarxa d’aliances es pot eixamplar i enriquir amb la col·laboració d’altres agents locals com entitats,
col·lectius o experts locals (naturalistes, historiadors, etc.), famílies de l’alumnat, agents professionals,
empresarials i econòmics del territori, mitjans de comunicació local, agrupacions de defensa forestal (ADF), etc.
En aquesta aliança, aquests altres agents també hi guanyen (reconeixement, visibilitat i suport en la seva tasca).
3. Conclusions
Segons el que s’ha exposat, l’aprenentatge servei permet reforçar la dimensió comunitària i la repercussió social
dels projectes ambientals de conservació dels ecosistemes aquàtics continentals (i tots en general). Aquest fet,
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entre d’altres, pot ser clau per garantir la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes, augmentar la motivació de
l’alumnat i el professorat i, a nivell més global, avançar cap a ciutats educadores.
Ara bé, aquest tipus de projectes requereixen trencar amb algunes dinàmiques i reticències per part dels diversos
agents i es topen amb algunes dificultats estructurals dels centres educatius i/o les entitats ambientals, d’entre les
quals destaquem les següents:
• Els projectes ApS requereixen temps i creativitat. Requereixen innovació però cal evitar frustracions en l’intent.
• Existeix certa reticència de col·laborar amb l’administració o no es coneixen els interlocutors.
• Hi ha sobrecàrregues de feina o falta de motivació del professorat i el personal tècnic municipal.
• No es reconeix el professorat/tècnics implicat en el projecte.
• Hi ha la necessitat de disposar de més d’una hora de classe per realitzar sortides de camp.
• Les entitats ambientals tenen poca capacitat d’intervenció: sovint són petites i estan basades en el voluntariat.
La Guia reconeix aquests reptes, i aporta idees i eines per poder-los superar amb la voluntat que es puguin
desenvolupar i replicar experiències didàctiques i comunitàries viables i enriquidores de compromís amb l’entorn
arreu del territori.

Adreça web de l’experiència
Guia descarregable: http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/18_b010_amb_enllacos_per_
isuss_web_guia_aprenentatge_ecosistemes_aquatics.pdf

CNEA 2018

Experiències educatives

181

3.28. Difusió del projecte LIFE
Montserrat a la comunitat
educativa local
· David Sàez. Fundació Catalunya La Pedrera david.saez@fcatalunyalapedrera.com
· Neus Banqué. Rizoma Transferència i Educació, S.L. neus@rizomaedu.com

Paraules clau
Disseny curricular, sortida de camp, gestió forestal

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Implicar la comunitat educativa en la responsabilitat envers la gestió i conservació del seu entorn
natural.
Objectiu 2: Donar a conèixer el projecte LIFE Montserrat a la població local.

Context de l’experiència
L’origen d’aquesta experiència és un projecte, el LIFE Montserrat, centrat en la prevenció de grans incendis
forestals, i la conservació i millora de la biodiversitat en 14 municipis al voltant de Montserrat. L’assoliment
dels objectius del projecte requereixen la implicació de la població local i això dona lloc a una iniciativa per
treballar amb els centres educatius dels municipis dins l’àmbit del projecte.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Projecte LIFE Montserrat (Fundació Catalunya La Pedrera / Diputació de Barcelona / Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat)
Rizoma Educació Transferència, S.L.
20 centres educatius de municipis de l’entorn de Montserrat

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El LIFE Montserrat és un projecte eminentment tècnic però que integra també una dimensió social importantíssima, de la qual depèn directament l’èxit de les accions dutes a terme:
• Dimensió tècnica: un nucli reduït de persones determina, amb criteris tècnics, les decisions estratègiques i
les actuacions que s’han de tirar endavant per assolir els objectius del projecte.
• Dimensió social: l’èxit d’aquestes mesures depèn d’un conjunt d’agents socials amb el nivell tècnic. A un primer
nivell, els propietaris forestals i els ramaders són imprescindibles per implementar el model de gestió proposat
pel projecte. I, a un segon nivell, cal també la complicitat i el suport de la població local per poder mantenir,
a llarg termini, el model de gestió del territori acordat amb propietaris i ramaders.
Això obliga a buscar el suport de la població local al model de gestió que es pretén consolidar. I, en aquest punt,
el paper de la comunitat educativa local esdevé imprescindible.
Per tant, el punt de partida és la necessitat de fer arribar un projecte de gestió del territori a la comunitat
educativa local. A partir d’aquí, es plantegen dos problemes bàsics:
1. Encaixar els continguts del projecte en els currículums educatius i traduir la informació tècnica en propostes
educatives i materials didàctics.
2. Traslladar de forma efectiva els continguts del projecte a les escoles (mestres i alumnes), per evitar que els
materials acabin en un calaix i no tinguin recorregut.
L’aliança bastida no és més que la resposta sorgida per solucionar aquests problemes. En primer lloc des de
l’equip tècnic del projecte, conscients de les pròpies limitacions, es busca un equip d’especialistes en Educació
Ambiental que puguin fer el disseny d’una proposta educativa (solució al problema 1). En el marc d’aquesta
proposta, s’estableix una estratègia per garantir el treball interactiu amb els centres educatius mitjançant
la implicació d’un grup de mestres que s’ha de fer seu el projecte per poder-lo traslladar adequadament
als alumnes (solució al problema 2).
2. Desenvolupament
L’aliança funciona perquè es comparteixen objectius i perquè cada part té la capacitat i l’expertesa necessàries
per executar la tasca que li correspon. L’objectiu de l’equip tècnic del LIFE Montserrat és implicar la comunitat
educativa en la responsabilitat envers el seu entorn natural i fer-la partícip d’un determinat model de gestió per
conservar-la. Aquest objectiu és recollit pels centres educatius (i pels mestres en particular) que, a més, assumeixen el grau d’implicació necessari per fer-lo possible. I, en aquest context d’objectius compartits i predisposició
a implicar-se per assolir-los, l’equip de Rizoma (especialistes en Educació Ambiental) fa de facilitador i de punt de
trobada entre l’equip tècnic del LIFE Montserrat i l’equip de mestres, posant a disposició les eines i el recorregut
necessaris.
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La proposta està enfocada a la comunitat d’alumnes més grans de l’educació primària (4t, 5è i 6è) i a l’ESO.
Atesa l’amplitud de continguts del LIFE Montserrat, es dissenyen tres itineraris independents i complementaris, de manera que cada centre pugui, si ho desitja, acotar la seva implicació i centrar-se en els aspectes que li
generin més interès. Per a qualsevol dels itineraris, la proposta s’estructura al voltant d’una sortida de camp
que permet entrar en contacte directe amb l’entorn natural i amb les accions desenvolupades pel LIFE
Montserrat, complementada amb activitats de treball al propi centre, abans i després de la sortida. En el cas de
primària, la proposta es planteja de manera oberta perquè cada centre tingui marge per adaptar-la a la seva
realitat. Això ha permès que hi puguin participar tant escoles que volien treballar només continguts concrets
del projecte des de diferents àrees curriculars com d’altres que han agafat el LIFE Montserrat com a projecte
troncal per a tot el curs.
Per preparar les activitats a l’aula i la sortida de camp, s’han realitzat seminaris de treball on han confluït totes
les parts de l’aliança. Quant a la duració del projecte, la interacció amb els centres s’inicia a finals de 2016 amb les
primeres reunions de presentació de la proposta als equips directius i s’allarga durant la primavera del 2017, amb
seminaris de treball amb els mestres implicats. Finalment, culmina durant el curs 2017-2018, amb la implementació
del projecte educatiu amb els alumnes de 20 centres educatius (públics i privats), tots ells dins l’àmbit geogràfic
del LIFE Montserrat. Pel que fa als materials didàctics, s’estructuren a partir de preguntes significatives i busquen
establir espais de diàleg entre les diferents àrees curriculars. Metodològicament, incorporen el Land art com a eix
artístic i la gamificació com a repte didàctic.
Un dels punts forts de la sortida de camp ha estat treure els alumnes de la bombolla urbana, on sovint viuen
aïllats, per connectar-los amb el paisatge i el medi natural que els envolta, fent-los veure la relació constant de
fluxos de tota mena entre una i altra realitat. De forma pretesa, les sortides de camp han anat a càrrec de l’equip
tècnic del projecte, amb la participació de professionals (enginyers, biòlegs, ambientòlegs, bombers, pastors)
directament implicats en les activitats i els continguts proposats durant la sortida.
3. Conclusions
La principal conclusió és que l’aliança bastida ha donat els fruits esperats i s’ha avançat significativament en
l’objectiu d’implicació de la comunitat educativa local envers els valors del paisatge i el medi natural que tenen
més a prop. Una fita que, de mantenir-se en el temps, pot tenir un efecte molt positiu en l’àmbit de l’entorn
de Montserrat pel que fa a la relació entre el món urbà i rural (ODS 11) i en la preservació del paisatge i els
ecosistemes de la muntanya mediterrània (ODS 15).
El repte que es planteja en el futur immediat és atendre la demanda dels centres educatius en termes de continuïtat de l’oferta de sortides de camp engegada pel LIFE Montserrat, de manera que la dinàmica positiva de
col·laboració amb la comunitat educativa local perduri.

Adreça web de l’experiència
https://lifemontserrat.eu
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3.29. O
 mbres del mar. El dret humà
a un medi ambient sostenible
amb titelles reciclades
· Contacte general de l’experiència: elgeckoconbotas@gmail.com
· Elena Díez Villagrasa elena10villagrasa@gmail.com
· Pau Batet pbatet@voramar.cat
· Laura Garcia Chapa arualapach@gmail.com

Paraules clau
Contaminació, residus, titelles.

Objectius de l’experiència
Objectiu final: Contribuir a l’enfortiment de les competències educatives amb enfocament de drets humans dels
participants com a agents de canvi, contribuint així a la formació d’una comunitat educativa compromesa i activa.
Objectiu específic 1: 
Incrementar la presa de consciència sobre el dret humà de viure en un medi ambient
sostenible i saludable.
Objectiu específic 2: 
Contribuir a un major coneixement sobre les problemàtiques ambientals, especialment
en relació amb l’entorn més proper de l’alumnat involucrat.
Objectiu específic 3: Enfortir les competències socials i artístiques de l’alumnat que els capaciten com a agents de
canvi.

Context de l’experiència
És un projecte d’aprenentatge i servei (ApS), que està vinculat a la creació artística, el medi ambient i els drets
humans: “Ombres al mar: el dret humà a un medi ambient sostenible amb titelles reciclades”. Hi intervenen
el centre educatiu Escola Voramar (del Poblenou, Barcelona) i dues entitats: El gecko con botas, companyia de
teatre d’ombres, i AHEAD, Associació d’Educadors en Drets Humans.
El projecte es desenvolupa durant el segon i tercer trimestre escolar del curs 2017-18.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Escola Voramar (Poblenou - Barcelona)
El gecko con botas - Companyia de teatre d’ombres
AHEAD – Associació d’Educadors en Drets Humans

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El projecte s’inicia el 2016-17, motivat per la residència del grup de teatre i titelles El gecko con botas al Centre
Cívic Can Felipa, centre que promou experiències d’intervenció artística comunitària al Poblenou (Barcelona).
Es dissenya una prova pilot d’aprenentatge i servei amb una escola del barri, l’Escola Voramar, que gira al voltant
de les problemàtiques de la contaminació al mar –temàtica que desenvolupa el grup en la seva residència. Després
de l’èxit de la prova pilot, el curs següent, es desenvolupa un projecte més ampli en el qual s’incorpora AHEAD,
per incorporar el vincle entre medi ambient i drets humans. A més, es compta amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona – Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.
2. Desenvolupament
En el projecte proposa una experiència artística; una obra de teatre d’ombres sobre la contaminació dels plàstics
al mar, que està inspirada en la realitat i titelles d’Indonèsia. Serveix, també, com a detonant per generar reflexió
entorn a la problemàtica en un àmbit proper i per convidar l’alumnat de 1r d’ESO de l’Escola Voramar (dues línies)
a col·laborar en el projecte.
La primera acció és la recerca, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic, per conèixer les problemàtiques
ambientals properes. Per consolidar el seu aprenentatge creen breus obres de titelles d’ombra que serveixen,
alhora, per sensibilitzar sobre les problemàtiques escollides a partir del reaprofitament d’elements de rebuig
(titelles fetes donant nova vida a deixalles, en tant que són aquestes les que provoquen la problemàtica inicialment presentada). L’alumnat realitza un primer servei a la comunitat actuant com a agent sensibilitzador amb
l’enregistrament digital de les seves peces i difusió a xarxes socials, i muntant una exposició sobre aquest procés.
En una segona fase, l’alumnat participa en tallers d’Educació en Drets Humans per comprendre la relació entre
el nostre model de consum, i la seva sostenibilitat/insostenibilitat i els drets humans. Als tallers, l’alumnat es
compromet a dur a terme accions directes, de sensibilització i de canvis d’hàbits, de la seva elecció. D’una banda,
una de les línies de 1r d’ESO va optar per treballar per la reducció del consum de bosses de plàstic amb la creació
de les seves pròpies bosses de tela que es van repartir entre el veïnat. Per altra banda, la segona línia va escollir
la reducció del paper de plata, treballat a partir de diverses accions com ara la recopilació del paper de plata.
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dels esmorzars durant una setmana per fer-ne un mural i la posterior creació i ús d’embolcalls reutilitzables
per l’esmorzar.
3. Conclusions
Tot i que originalment el projecte no s’havia plantejat per focalitzar-se en cap objectiu de desenvolupament sostenible en concret, les eleccions dels joves durant la seva recerca i la necessitat de relacionar la proposta a accions
properes que poguessin vincular les problemàtiques amb accions possibles de canvi, va portar a centrar la segona
fase del projecte en el consum i l’economia circular.
Com a claus d’èxit del projecte i, per tant les oportunitats de desenvolupament en l’aliança, es destaca, d’una
banda, la definició conjunta del desenvolupament del projecte (escola i entintats) i, de l’altra, la flexibilitat
per adaptar el projecte a la realitat durant el procés.
Tot i així, la principal dificultat sorgida durant el projecte ha estat la planificació amb antelació de les accions
dins del marc del calendari escolar. Com a reptes de futur es planteja millorar la comunicació externa del projecte
(insuficient en aquest cas), i trobar l’equilibri que mantingui el marge de participació i elecció de l’alumnat, però
a l’hora assegurar que no s’allunya del focus del projecte.

Adreça web de l’experiència
https://elgeckoconbotas.wixsite.com/teatroinfantil/intervencion-comunitaria

Ombres al mar
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3.30. Recuperació d’un espai natural.
El projecte Life Pletera i la
implicació d’estudiants d’ESO
del municipi
· Contacte general de l’experiència: educacio@museudelamediterrania.cat
· Úrsula Olmos Casado. Museu de la Mediterrània uolmos@torroella-estartit.cat
· Raquel Heras Colàs. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona
raquel.heras@udg.edu
· Àgata Colomer Cabarrocas. Projecte Life Pletera agata.colomer@gmail.com

Paraules clau
Projecte Life, aprenentatge servei, aiguamolls, desurbanització.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: 
Apropar el projecte Life Pletera i la Xarxa Natura 2000 als estudiants de Torroella de Montgrí
que cursen l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.
Objectiu 2: Donar a conèixer les característiques de l’espai i les actuacions que s’hi han dut a terme per recuperar-lo.
Objectiu 3: Aprofundir en les espècies animals i vegetals emblemàtiques i les seves característiques, adaptacions
i interrelacions.
Objectiu 4: Implicar els estudiants en la restauració i manteniment de l’espai a través d’accions in situ.
Objectiu 5: Reflexionar sobre la importància de recuperar aquest espai en un context de canvi global.

Context de l’experiència
El projecte Life Pletera (2014-2018) ha representat una ambiciosa i innovadora iniciativa de desurbanització
i restauració ambiental, que ha donat resposta a una vella aspiració del territori: recuperar una maresma de
gran valor ambiental que va ser parcialment urbanitzada a finals dels anys 80. La Pletera es troba emplaçada,
a primera línia de mar, entre la urbanització els Griells, de l’Estartit, i la Gola del Ter, en ple Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L’espai, d’unes 86 ha, també forma part de la Xarxa Natura 2000 i de la
reserva natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter. En aquest sector, l’any 1987, s’hi va començar a construir
una urbanització amb un passeig i sis illes d’habitatges, de les quals només se’n va completar una. A primers
dels 90 la promoció es va aturar i la urbanització va entrar en un accelerat procés d’abandonament.
Amb el Life Pletera s’ha volgut restaurar l’àrea i generar un sistema litoral que respongui adequadament a
les previsions del canvi climàtic: augment del nivell del mar i major freqüència de pertorbacions intenses, amb
temporals de mar d’alta intensitat. A més, la recuperació de l’espai incrementarà la capacitat de fixació del C02
i contribuirà a reduir-ne les emissions a l’atmosfera. En un context de canvi climàtic, els efectes dels temporals
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sobre els sistemes litorals mal estructurats són molt impactants, ja que mobilitzen sorres de la platja cap a les
llacunes i maresmes més properes al sistema dunar. No obstant això, els sistemes costaners en bon estat ecològic
proporcionen una protecció efectiva contra la intrusió marina i la salinització dels aqüífers.
PROJECTE DEMOSTRATIU. El projecte Life Pletera ha volgut convertir-se en un exemple per a la societat, el cas
pràctic d’una nova manera d’entendre la gestió del territori, no fonamentada en l’ocupació i expansió, sinó en
la contenció i preservació del paisatge. Ha demostrat que en una zona amb tanta pressió urbanística encara és
possible la restauració i plena renaturalització de zones alterades. El projecte també ha destinat molts recursos a
tasques de sensibilització i divulgació, per tal de millorar la percepció social de les zones humides, uns ecosistemes
molt fràgils i vulnerables, que es troben en regressió al litoral mediterrani.

ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Museu de la Mediterrània, Ajuntament de Torroella de Montgrí
Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona
Institut Montgrí i Col·legi Sant Gabriel, de Torroella de Montgrí

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
L’aliança que es presenta parteix de la col·laboració entre el Projecte Life Pletera; el Museu de la Mediterrània;
els centres d’educació secundària obligatòria locals, l’INS Montgrí i el Col·legi Sant Gabriel, i l’Institut de Recerca
Educativa de la Universitat de Girona, en el marc del projecte de restauració ambiental del Life Pletera. Aquest
projecte és una iniciativa municipal de desurbanització i restauració de les llacunes costaneres de la Pletera, està
promogut per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i compta amb finançament del programa Life Europa.
Es pretén apropar el projecte Life Pletera i la Xarxa Natura 2000 als estudiants de Torroella de Montgrí que cursen
l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, durant els cursos 2016/17 i 2017/18.
2. Desenvolupament
Per tal d’assolir els objectius, s’ha cregut convenient vertebrar la proposta adreçada als estudiants d’educació
secundària a partir de la metodologia de l’aprenentatge servei (ApS). L’aprenentatge servei és una proposta
educativa innovadora que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben
articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
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millorar-lo. En l’aprenentatge servei es fonen la intencionalitat pedagògica i la intencionalitat solidària (Centre
Promotor de l’ApS, 2016). La proposta que es fa des del projecte Life Pletera es relaciona amb l’àmbit del medi
natural i consta d’accions encaminades al coneixement, la cura i la conservació d’aquest espai.
Es parteix d’una primera cerca on els alumnes han de començar a buscar informació i saber respondre preguntes
prèvies com què és un projecte Life, quins coneixen, què és la Xarxa Natura 2000, com és la Pletera, entre d’altres.
Una segona activitat proposada és el visionat i debat posterior del documental Entre el cel i la terra 30 anys
d’Aiguamolls de l’Empordà. Es proposen dues visites a l’espai on es combinen sessions teòriques amb activitats
pràctiques d’aprenentatge servei a l’entorn natural. En la primera part de la visita, s’identifiquen les diferents
zones i ecosistemes, així com flora i fauna, s’exposa el procés i evolució que ha tingut la maresma de la Pletera,
des de la seva urbanització fins a l’estat actual, i les accions del projecte Life que s’han dut a terme per tal de
recuperar-la. La segona part de la visita s’alterna en funció de les necessitats de l’espai i segons l’època en què s’hi
actuarà: plantació de plantes autòctones, retirada manual d’espècies invasores, recollida selectiva de la brossa a
l’espai dunar i de maresma, manteniment dels itineraris i la senyalització, entre d’altres. La darrera de les activitats
proposades és l’elaboració de la seva pròpia història. Identificant els possibles agents interessats en un espai
litoral d’aiguamolls com la Pletera, els alumnes agafen els rols dels agents i desenvolupen una història en la qual
ells mateixos desenvolupen un final propi. L’activitat consisteix a preparar el debat, gravar-lo i reproduir-lo o bé a
l’aula o bé a l’auditori del museu en una jornada de presentació dels treballs realitzats.
3. Conclusions
La proposta s’ha dut a terme amb alumnes de 1r i 4t d’ESO, amb activitats que, majoritàriament, permeten certa
flexibilitat i adaptació als continguts per nivells. El treball de servei in situ, a la zona, acompanyat de sessions
teòriques permet als alumnes percebre l’espai i palpar la importància de la seva cura i conservació. En aquest
sentit, l’experiència presenta un projecte que ha permès desurbanitzar l’espai costaner, restituir el paisatge i recuperar la funcionalitat ecològica dels sistemes litorals. El seu desenvolupament ha estat un exemple d’intervenció
multidisciplinària, que ha incidit en aspectes de màxim interès públic, com són l’adaptació al canvi climàtic, la
preservació de la biodiversitat, la recuperació de zones humides o la contribució al desenvolupament d’una nova
manera d’entendre la gestió del territori. L’aliança presentada ha permès apropar els alumnes a uns ecosistemes
molt fràgils i vulnerables, i en regressió al litoral mediterrani.
Amb la intenció que els alumnes coneguin i entenguin la complexitat del territori, els diferents interessos i processos que s’hi duen a terme, per entendre l’actual paisatge que tenim, s’ha proposat una activitat d’elaboració de
la pròpia història pensada per a alumnes de segon cicle d’educació secundària. Amb aquesta proposta d’activitats
educatives lligades a les actuacions del projecte Life Pletera, es pretén que els alumnes coneguin l’espai litoral de
la Pletera, els seus valors i la necessitat de la seva preservació en un context local i a la vegada global.
L’experiència ha estat molt enriquidora pel fet de poder treballar l’espai en un projecte de més llarga durada amb
una estructura de treball previ, treball de camp i treball posterior, amb la metodologia d’aprenentatge servei.
Oferir als alumnes locals l’oportunitat d’incidir, amb les seves pròpies mans, en la recuperació d’un espai natural
municipal ha estat una experiència significativa per a ells.

Adreça web de l’experiència
www.lifepletera.com
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3.31. A
 DN Pirineus, projecte de
valorització del patrimoni
pirinenc i la Xarxa d’Educació
Pirineus Vius
· Núria Capdevila. Núria Capdevila Montsech nuria.capdevila@gencat.cat
· Philippe Serre. Philippe Serre philippe.serre@lpo.fr
· Eugeni Rojas. Eugeni Rojas eugeni.rojas@fclp.es

Paraules clau
Pirineus, xarxa, Educació Ambiental

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Educar i sensibilitzar a través d’una exposició itinerant. Aquesta exposició s’ubica en una estructura
mòbil anomenada Piribús, que ha començat una ruta que durarà dos anys per 30 punts diferents
del Pirineu, 10 dels quals a Catalunya. El Piribús ha començat l’itinerari el març de 2019.
Objectiu 2: Valorar els diferents llocs del Pirineu, creant una aplicació mòbil i una web única per a tot el massís,
que valoritzarà els llocs, geolocalizarà els itineraris d’interpretació i les activitats que s’hi duen a terme.
Objectiu 3: Crear una plataforma de continguts i cursos en línia relacionats amb l’educació en els valors patrimonials i naturals dels Pirineus.
Objectiu 4: Establir vincles entre els professionals de la valorització del patrimoni i l’Educació Ambiental en dos
seminaris d’intercanvi, sessions de coformació i un comitè de seguiment del projecte Natura, Cultura,
Turisme.
Objectiu 5: Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les organitzacions de manera individual no podrien. Aprofitar l’experiència de les 60 entitats i proposar orientacions estratègiques de
la serralada per a una valorització del patrimoni dels Pirineus i en el seu ús sostenible.

Context de l’experiència
La Xarxa d’Educació Ambiental Pirineus Vius, que engloba una seixantena d’entitats d’Educació Ambiental
de tots els Pirineus, treballa per desenvolupar una visió compartida del patrimoni natural i cultural dels Pirineus.
Des de fa uns mesos, sis organitzacions membres (associades i/o col·laboradores) de la Xarxa
(Generalitat de Catalunya, Fundació Catalunya La Pedrera, CENMA-IEA, SEO/BIRDLIFE, GAN-Govern de Navarra i
LPO) treballen en el context d’aquesta Xarxa en el projecte de cooperació transfronterera POCTEFA ADN Pirineus,
a escala de tota la serralada.
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ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
LPO Ligue de Protection des Oiseaux de France
FCLP Fundació Catalunya la Pedrera
SEO BirdLife Aragón
IEA Institut d’Estudis Andorrans
Generalitat de Catalunya
GAN-NIK Gestion Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
La Xarxa d’Educació Pirineus Vius, que engloba una seixantena d’entitats d’Educació Ambiental de tots els
Pirineus, treballa per desenvolupar una visió compartida del patrimoni natural i cultural dels Pirineus. Des de fa
uns mesos, sis organitzacions membres (associades i/o col·laboradores) de la Xarxa (Generalitat de Catalunya,
Fundació Catalunya La Pedrera, CENMA-IEA, SEO/BIRDLIFE, GAN-Govern de Navarra i LPO) treballen en el projecte de cooperació transfronterera POCTEFA ADN Pirineus, que abasta tota la serralada.
2. Desenvolupament
El projecte ADN Pirineus té com a objectiu valoritzar el patrimoni pirinenc, des dels seus elements naturals, culturals i turístics, amb l’Educació Ambiental com a eina principal. El projecte preveu la creació d’una exposició
itinerant, el Piribús; d’una aplicació digital sobre tot el massís; d’un mòdul d’aprenentatge a distància, i d’una
estratègia transfronterera d’Educació Ambiental per tots els Pirineus.
ADN PIRINEUS ha estat seleccionat per la UE per rebre finançament del Programa INTERREG V ESPAÑA-FRANÇAANDORRA POCTEFA 2014-2020. Concretament, la UE finançarà el 65 % del pressupost total del projecte,
1.634.981,00 €.
La campanya Piribús ha estat una línia estratègica que s’ha fet realitat. Ja ha visitat sis punts de Navarra, França
i Catalunya amb més de 4000 visitants. Aquesta exposició té per objectiu que el visitant desvetlli, descobreixi i
comparteixi l’ADN dels Pirineus. Per elaborar l’exposició s’utilitza una metodologia participativa:
1. Mobilització dels 100 educadors ambientals professionals dels Pirineus, els membres de la Xarxa Pirineus Vius
per establir les pautes d’exposició. Pluja d’idees general per guiar el projecte científic de l’exposició i els temes
que cal tractar.
2. Establiment d’un grup de treball cooperatiu: selecció temàtica, redacció del programa museogràfic.
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3. Producció del programa museogràfic, escenografia i continguts.
4. Establiment d’un comitè científic
5. Producció de l’exposició
6. Preparació del programa educatiu i de dinamització de l’exposició per part de membres de la Xarxa.
7. Inauguració i itinerància
3. Conclusions
Els Pirineus són un territori geogràfic únic i coherent i un gresol de la diversitat cultural i natural. Els Pirineus són
el nostre patrimoni comú, són únics i plurals, i creuen de muntanya en muntanya. Cada muntanya, cada vall té
una especificitat, però totes tenen un enllaç amb una història comuna. És per això que s’ha vetllat per preservar
aquesta especificitat en molts aspectes: els textos estan disponibles en cinc idiomes (castellà, francès, català,
occità, basc) i a l’exposició es veuen reflectides algunes particularitats de cada zona.
Aquest projecte reflecteix el treball en xarxa i l’aliança entre educadors ambientals de tota la serralada pirinenca.
Això és un repte important i, alhora, una oportunitat de descobrir la unicitat i la diversitat pirinenca i promoure l’ús
sostenible de l’ecosistema. L’aliança ha estat clau per assolir aquest procés, per capacitat tècnica i per pressupost.

Adreça web de l’experiència
www.adnpyr.eu
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3.32. Campus de ciències ambientals
i de la terra de la muntanya
d’Alinyà
· Contacte general de l’experiència: territori@fcatalunyalapedrera.com
· Susanna Izquierdo susanna.izquierdo@fcatalunyalapedrera.com
· Miquel Rafa miquel.rafa@fcatalunyalapedrera.com

Paraules clau
Campus, territori, biodiversitat.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Oferir a la comunitat universitària un espai d’ensenyament-aprenentatge idoni per a la realització
d’estudis, estades de recerca, formació i pràctiques de camp en l’àmbit de les Ciències Ambientals i de
la Terra.
Objectiu 2: Generar coneixement del medi, des d’un àmbit interdisciplinari i integrador.
Objectiu 3: Implementar aportacions innovadores que es deriven dels treballs dels estudiants.
Objectiu 4: P
 otenciar la transferència de coneixement des de la universitat cap a la societat.
Objectiu 5: Contribuir al desenvolupament socioeconòmic dels habitants de la vall d’Alinyà, gràcies a les estades
d’estudiants i professors al llarg del curs.

Context de l’experiència
La muntanya d’Alinyà és un lloc excepcional pel que fa a la diversitat d’ecosistemes terrestres: amb una superfície
de més de 5.000 ha, compta amb una biodiversitat extraordinàriament rica, en bona part gràcies al seu relleu
accidentat; a una considerable variació altitudinal i a la seva especial localització geogràfica, que permet que
en una distància relativament reduïda es pot passar dels ambients mediterranis al dels prats subalpins. La fauna
vertebrada és un bon indicador de l’estat de conservació de l’espai: trobem espècies de caire forestal, com el gall
fer o el picot negre, i altres més pròpies d’ambients rupícoles, pastures i ambients fluvials. És també un dels pocs
llocs on es poden observar fàcilment les quatre espècies de voltors europeus i, a més, la diversitat d’invertebrats
també és molt elevada.
La Fundació Catalunya-La Pedrera gestiona aquest espai promovent la conservació dels seus valors naturals,
paisatgístics i històrics, la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles, ramaderes i forestals, el desenvolupament
de la recerca i l’establiment d’un model d’ús públic respectuós amb el medi i capaç de valorar els usos tradicionals. Per tal de contribuir a la formació i la recerca entre els joves universitaris, promoure la sensibilització
i Educació Ambiental i el desenvolupament socioeconòmic local de manera compatible amb la conservació
de l’espai natural de la Muntanya d’Alinyà, des de l’any 2012, la Fundació Catalunya-La Pedrera, en aliança
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amb universitats, promou el Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d’Alinyà, un espai
d’ensenyament-aprenentatge que esdevé un referent en l’àmbit de la socioecologia.

ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Fundació Catalunya-La Pedrera
Universitat Autònoma de Barcelona
ICTA-UAB
Universitat de Lleida
Universitat de Barcelona

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d’Alinyà es va constituir el curs 2012-2013. Fruit
de la col·laboració entre la Fundació Catalunya-La Pedrera i la UAB, té la finalitat de promoure la realització de
projectes, activitats de recerca, d’assessorament, formatives i de divulgació en l’àmbit del medi ambient en un
espai natural protegit molt interessant en l’àmbit ecològic i socioambiental: la muntanya d’Alinyà (Alt Urgell).
Més endavant s’hi van afegir la UdL i la UB.
L’aliança és entre l’entitat gestora de la Muntanya d’Alinyà, la Fundació Catalunya-La Pedrera, entitat sense
ànim de lucre que, entre els seus objectius, busca impulsar el coneixement, conservar el patrimoni natural,
fer tasques d’educació i sensibilització ambiental i promoure projectes ecosocials de desenvolupament al medi
rural, i universitats públiques, que entre les seves funcions tenen col·laborar amb altres entitats i institucions
per tal de contribuir al progrés de la ciència i el desenvolupament de la societat.
2. Desenvolupament
En el marc del Campus els estudiants, investigadors i professors universitaris compten amb els punts següents:
• Un escenari excepcional des del punt de vista territorial, paisatgístic, socioeconòmic i ambiental.
•
Diversos equipaments (com un laboratori equipat, estacions meteorològiques, plataformes d’observació,
aula i sala d’actes) i allotjament, restauració i transport en condicions especials.
• L’oportunitat de participar en projectes reals que la Fundació du a terme per tal de conservar els valors naturals,
paisatgístics i històrics, la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles, ramaderes i forestals, i l’establiment d’un
model d’ús públic respectuós amb el medi i capaç de valorar els usos tradicionals.
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• Conèixer o realitzar estudis relacionats amb projectes pilot, de bones pràctiques o de demostració del programa
LIFE, de la Unió Europea, que tenen lloc a Alinyà.
• El suport i acompanyament de l’equip tècnic local de la Fundació i amb el valuós coneixement del veïnat de
la Vall.
A la UAB, l’ICTA actua com a coordinador del Campus i promou que investigadors, professors i estudiants hi
organitzin activitats. Des dels inicis, el Campus s’ofereix a l’assignatura de projectes del 4t curs del grau de Ciències
Ambientals i, més recentment, del grau de Geologia i Geografia. També dos màsters hi fan una estada de formació cada any, i diversos estudiants de Ciències Ambientals i Biologia hi realitzen les seves pràctiques acadèmiques.
En relació amb la UdL, la col·laboració és amb l’ETSEA, i fins ara s’organitzen estades formatives de dos màsters
Erasmus Mundus, i es facilita la realització de TFG i pràctiques. I amb la UB, la col·laboració fins ara s’ha establert
amb el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia, amb qui
també s’organitzen estades de màster i la realització de TFG.
Com a reconeixement a la gran aportació de coneixement que aporten els estudiants quan realitzen els seus
treballs de fi de grau, de manera biennal, la Fundació publica un recull amb un resum de tots aquests treballs
i atorga un premi al treball més destacat.
3. Conclusions
Més de 700 alumnes ja han realitzat treballs de fi de grau, estades de màster o pràctiques a Alinyà. Els més
de 50 TFG, sumats al centenar d’estudis de postgrau que s’hi han dut a terme, han permès consolidar aquest espai
prepirinenc com un entorn ideal per al desenvolupament d’activitats d’aprenentatge, estudis, recerca i pràctiques
de camp relacionades amb el medi ambient, tant des de l’àmbit científic com humanístic. Tot plegat ha permès
generar un coneixement molt valuós d’aquest territori i els diferents ecosistemes que el conformen, que és molt
útil per a la Fundació, com a entitat gestora de l’espai. També ha permès contribuir a una formació universitària
experiencial, vinculada al territori i a projectes reals.
Una de les dificultats i alhora repte del projecte és ampliar el Campus a diverses disciplines, i també que
els professors universitaris optin per sortir de l’aula a fer treball de camp amb els alumnes.

Adreça web de l’experiència
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/campus-en-ciències-ambientals-dalinyà

CNEA 2018

Experiències educatives

198

CNEA 2018

Experiències educatives

199

3.33. D
 esprés de la fi del món:
tallers per a famílies
· Contacte general de l’experiència: coamb@coamb.cat
	· David Alemany. Ambientòleg i membre del Grup de Sensibilització per la Sostenibilitat
(GSS) del COAMB dagambau@gmail.com
· Alba Castelltort. Ambientòloga, doctora en Educació Ambiental i membre del Grup
de Sensibilització per a la Sostenibilitat (GSS) del COAMB acastel6@gmail.com
· Joan Sarsanedas. Ambientòleg i membre del Grup de Sensibilització per a la Sostenibilitat
(GSS) del COAMB sarsanedaspj@gmail.com
· Xavier Sabaté. Ambientòleg, màster en Geografia i membre del Grup de Sensibilització
per a la Sostenibilitat (GSS) del COAMB x.sabate@espaitres.net

Paraules clau
Joc, infants, canvi climàtic.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Promoure la reflexió entorn a la problemàtica del canvi climàtic de manera lúdica.
Objectiu 2: Contribuir a prendre consciència sobre les possibilitats d’intervenir a nivell familiar i individual per
mitigar els efectes del canvi climàtic.
Objectiu 3: Complementar l’exposició temporal “Després de la fi del món”, organitzada pel CCCB, amb una
activitat paral·lela destinada a un públic infantil.

Context de l’experiència
L’aliança entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Col·legi d’Ambientòlegs (COAMB)
neix en el marc de l’exposició temporal “Després de la fi del món”, organitzada pel CCCB, en la qual es va organitzar una activitat paral·lela destinada a infants de 3 a 10 anys per conscienciar-los sobre la crisi ambiental actual i
de futur, que era el tema central de l’exposició.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
També es va comptar amb el suport de:
Centre de Recursos d’Educació Ambiental de Can Coll (Parc de Collserola)

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Les activitats de l’experiència es van orientar a donar a conèixer la problemàtica del canvi climàtic i sobretot
les estratègies per fer-hi front: les energies alternatives i renovables, l’estalvi energètic, i la importància de la
biodiversitat i del verd urbà. Es volia destacar el paper clau del públic de l’activitat com a agents clau, en la seva
conscienciació en el tema i en les seves activitats diàries, en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic.
Com a eines per apropar el canvi climàtic al públic familiar es van escollir diferents modalitats de tallers i jocs.
Tant el COAMB com el CCCB buscaven la creació d’activitats sobre la urgència de tractar la temàtica del canvi
climàtic. Gràcies a la cerca de sinèrgies entre ambdues organitzacions va sorgir aquesta aliança. Aquesta col·laboració va permetre al CCCB i el seu equip acollir una activitat diferent de les habituals per a ells, dirigida a un públic
familiar; i al COAMB li va permetre oferir una activitat diferent i adreçada a un públic no tècnic/professional.
L’activitat s’emmarcava en l’edició de 2017 dels Diàlegs Ambientals del COAMB:
https://www.coamb.cat/formacio/dialegs-ambientals/
2. Desenvolupament
L’activitat es va estructurar durant un matí de dissabte (18 de novembre de 2017) en sis racons amb diferents
propostes educatives, on es tractaven diversos temes relacionats amb el canvi climàtic i la sostenibilitat, adaptats
a diferents edats compreses entre els 3 i els 10 anys, i amb diferents objectius. Cada racó plantejava una activitat
lúdica diferent per jugar i experimentar en família: jocs de taula, lectura de contes, narració d’històries amb
titelles, jocs motrius dinamitzats per un educador ambiental, la realització de murals i la manipulació d’elements
naturals:
Sensibilització amb l’emergència climàtica:
• El desglaç: joc de taula cooperatiu “Vine al Pol: cooperem i entenem el canvi climàtic”.
Solucions davant del problema:
La preservació de la biodiversitat: manipulació de llavors i materials naturals per experimentar (llenties,
•
mongetes, terra…).
• Contacte amb la natura: racó de contes sobre la natura i el Planeta, en unes tendes de campanya decorades amb
motius naturals.
• L’eficiència energètica: joc de taula “EnGega’t”, sobre eficiència energètica i energies renovables.
Interiorització de les solucions:
• Mural sobre la ciutat sostenible del futur: realització d’un mural conjunt sobre la ciutat sostenible i els canvis que
s’hi han de produir (mobilitat sostenible, verd urbà…).
• Jocs dinàmics d’interiorització: petits grups de cinc a vuit persones, on l’educador els guia en dos o tres jocs sense
material, per a la interiorització de conceptes, reflexió sobre hàbits personals…
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D’altra banda, al principi de la visita es lliurava a cada infant un carnet “d’ambaixador climàtic”, que se segellava
a cada racó. En completar el circuit d’activitats, els infants rebien un petit obsequi (unes llavors) que simbolitzava
el seu compromís amb la preservació del clima. Alguns materials utilitzats van ser cedits per altres entitats com el
Centre de Recursos d’Educació Ambiental de Can Coll (Parc de Collserola).
3. Conclusions
Més de 80 persones van visitar l’activitat en el transcurs de les tres hores que va durar i la proposta va ser molt ben
valorada per tots els assistents, superant totes les expectatives inicials. El fet de basar les activitats en el joc, i l’ús
del carnet “d’ambaixador climàtic” va generar un interès afegit en el públic que hi va assistir. A més, es va comptar
amb la col·laboració de molts col·legiats que van donar suport en la dinamització de la jornada de manera voluntària, la qual cosa va ser clau per fer viable aquesta iniciativa des del punt de vista econòmic.

Adreça web de l’experiència
https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2017/09/Di%C3%A0legs-Poster-Sessi%C3%B3-Ens-hi-juguemmolt.pdf
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/el-1811-organitzem-tallers-i-jocs-sobre-el-canvi-climatic-per-als-mespetits
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3.34. El programa d’Educació
Ambiental “El Montseny
a l’escola”
	· Maria Barrachina. Reserva de la Biosfera del Montseny, Oficina Tècnica d’Espais Naturals,
Diputació de Barcelona (Contacte general de l’experiència) barrachinajm@diba.cat
	· Lluís Velasco. Parc Natural del Montseny, Oficina Tècnica d’Espais Naturals,
Diputació de Barcelona; velascobll@diba.cat
	· Narcís Vicens. Parc Natural del Montseny; Servei de Medi Ambient,
Diputació de Girona nvicens@ddgi.cat

Paraules clau
Reserva de la Biosfera del Montseny, escoles de primària, unitats didàctiques.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Crear un recurs educatiu útil i compatible amb el currículum escolar.
Objectiu 2: Apropar el Montseny a la població local.
Objectiu 3: Fomentar que els alumnes coneguin el seu entorn proper, participant alhora en la seva conservació i
millora.
Objectiu 4: Ser un marc per compartir accions i experiències entre escoles dels municipis del Parc i la Reserva,
educadors, i administracions gestores del Parc.
Objectiu 5: Fomentar la qualitat dels programes educatius que es desenvolupen a l’espai natural protegit.

Context de l’experiència
El Programa va néixer davant la necessitat d’articular un nexe entre les escoles de primària i el Parc Natural
i Reserva de la Biosfera entesos com el seu entorn immediat. L’experiència es va iniciar el 2007, amb una visió
participativa i interdisciplinària aplicada ja en la concepció del programa, l’elaboració dels continguts didàctics
i la implementació en el territori.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Diputació de Girona i Diputació de Barcelona (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny).
19 escoles públiques de primària dels 18 municipis del parc.
Set entitats d’Educació Ambiental: Fundesplai, EducaViladrau, Apren, Museu Etnològic del Montseny, la Gabella,
ADEMC, Obaga Serveis Ambientals, Viladraueducació.
Universitat Autònoma de Barcelona: Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals.

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
“El Montseny a l’escola” és un programa d’Educació Ambiental adreçat a tots els alumnes de primària de
les escoles dels municipis del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Es tracta d’un programa
per conèixer el Montseny i generar-hi un sentiment de pertinença: la vinculació directa i forta entre l’escola
i l’entorn permet introduir la dimensió d’acció ciutadana al currículum, i crear l’espai i l’oportunitat per aprendre a actuar de manera activa, crítica i responsable. El programa té un enfocament competencial. Presenta una
integració articulada dels diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) vinculats
a la capacitat d’activar-los i mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç.
“El Montseny a l’escola” aposta per la dimensió participativa, convidant a la participació de tota la comunitat
educativa (alumnes, professors i famílies) en el procés educatiu. El plantejament de les activitats, vinculades a
l’actuació sobre el territori, possibilita el treball en xarxa entre els centres educatius, els ajuntaments i els equips
gestors del parc. El programa té en compte i utilitza els recursos d’Educació Ambiental presents al Montseny,
i planteja un treball conjunt amb els centres d’Educació Ambiental del territori.
El programa té un caràcter obert i flexible perquè sigui el mateix professorat dels centres educatius qui
gestioni i adapti la proposta d’activitats en funció de la seva situació específica: disseny curricular de centre,
emplaçament al Montseny, coneixement i interessos del grup classe, etc. Qualsevol centre de primària pot
utilitzar el material didàctic de forma total o parcial. Tot el material està disponible al web del programa.
Les escoles dels municipis del parc tenen el suport de l’òrgan gestor del parc i d’entitats d’Educació Ambiental
amb una dilatada experiència educativa en l’àmbit del Montseny. Aquest suport s’articula alhora a través de
convenis específics entre l’òrgan gestor i els ajuntaments de les escoles participants.
2. Desenvolupament
El programa, elaborat gràcies a un treball participatiu de persones de professions diverses (educadors ambientals, investigadors experts en didàctica, mestres i tècnics del parc) abasta els tres cicles d’educació primària,
amb la implementació de tres unitats didàctiques:
• Unitat de cicle inicial: El Montseny i la pagesia. Alumnes de 1r o 2n curs (6-8 anys).
• Unitat de cicle mitjà: El Montseny i l’aigua. Alumnes de 3r o 4rt curs (8-10 anys).
• Unitat de cicle superior: La diversitat de boscos del Montseny. Alumnes de 5è o 6è curs (10-12 anys).
Cada cicle té una temàtica central: el medi rural (cicle inicial), l’aigua (cicle mitjà) i la diversitat forestal (cicle
superior). Aquestes temàtiques s’han triat tenint en compte les característiques més rellevants i singulars
del medi, el seu caràcter transversal i la correspondència amb el currículum escolar. Les unitats didàctiques
orienten els aprenentatges bàsics en l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural.
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Cada unitat didàctica s’estructura en quatre blocs d’activitats distribuïts al llarg del curs escolar (tardor, hivern
i primavera). Al seu torn, cada bloc s’estructura en tres activitats didàctiques: activitat prèvia, sortida i activitat
posterior, excepte el darrer bloc, que inclou una activitat de cloenda que es pot obrir a la participació del conjunt
de l’escola, les famílies i la població local.
A partir del curs 2017/18 s’organitza una festa promoguda pel parc que congrega les escoles participants al
programa, afavorint l’intercanvi d’experiències i vivències al voltant de les accions realitzades al llarg de primària. També compta amb una agenda escolar pròpia, amb continguts elaborats pels alumnes de cicle superior
que imparteixen el programa.
3. Conclusions
El Montseny a l’escola, en desenvolupar-se en l’espai natural del parc del Montseny, es pot incardinar perfectament amb els objectius de desenvolupament sostenible d’ecosistemes terrestres. Tanmateix, el seu gran abast
territorial i connexió amb els municipis fan que aquest programa sigui un bon referent de l’Educació Ambiental
per a l’ODS de territori i ciutat.
Aquesta iniciativa dona l’oportunitat d’establir un procés educatiu no només puntual, sinó de caràcter permanent
al llarg de primària entre els escolars i el Montseny, i que la gestió del parc pugui interactuar amb els centres
educatius.
Una de les dificultats del programa és combinar la flexibilitat necessària que ha de permetre a cada escola adoptar
els continguts del programa i adaptar-los al seu entorn i característiques pròpies del centre sense alterar l’estructura global i identitat del programa. Una altra, és la necessitat de revisió i millora del programa, que es fa en un
procés d’avaluació basat en enquestes que han de complimentar els educadors.
Un dels reptes del programa és determinar l’empremta que deixa el programa en els escolars un cop han acabat
la seva etapa de primària. A més, ens plantegem tenir la capacitat de poder actualitzar els continguts als nous
coneixements, als nous paradigmes de l’Educació Ambiental i a nous contextos, per exemple en els nous escenaris
de canvi climàtic, que l’espai i la població local inexorablement haurà d’afrontar.

Adreça web de l’experiència
www.elmontsenyalescola.cat
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3.35. S
 ervei comunitari a
la platja de Castelldefels
· Contacte general de l’experiència: jgarcia@fundesplai.org
· Júlia García. Dpt. d’Educació Ambiental de Fundesplai jgarcia@fundesplai.org
· Annabel Subías. Ajuntament de Castelldefels ana.subias@calstelldefells.org
· Aida Girona. Àrea Metropolitana de Barcelona agirona@amb.cat

Paraules clau
Voluntariat, dunes, canvi climàtic.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Donar a conèixer la importància de l’ecosistema litoral als joves de Castelldefels, especialment en
relació amb els efectes del canvi climàtic i els seus valors de biodiversitat.
Objectiu 2: Sensibilitzar-se sobre els perjudicis ambientals dels microplàstics en els ecosistemes litorals i oceans.
Objectiu 3: Crear xarxa entre les diverses entitats municipals i supramunicipals vers la cura del medi natural del
municipi, tot promovent la participació dels joves.
Objectiu 4: Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant
la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat democràtica i participativa.

Context de l’experiència
A partir de la necessitat dels centres de secundària de Castelldefels de poder oferir un projecte de caire ambiental
per al Servei Comunitari dels alumnes de 4t. d’ESO, l’ajuntament proposa que participin en el projecte Dunes
Híbrides.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Institut Mediterrània de Castelldefels
Dpt. d’Educació Ambiental de Fundesplai
Ajuntament de Castelldefels
Àrea Metropolitana de Barcelona

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Aquest projecte, promogut pel Departament de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona a totes les platges litorals metropolitanes, orienta la recuperació i conservació
de l’espai dunar en relació amb la seva capacitat per regular els efectes del canvi climàtic, especialment pel que fa
a les conseqüències dels temporals i també com a pal·liatiu de la pujada del nivell del mar. A partir d’aquest punt,
l’ajuntament es posa en contacte amb el Dpt. d’Educació Ambiental de Fundesplai, per tal de desenvolupar les
intervencions ambientals a la platja amb els alumnes.

2. Desenvolupament
Els alumnes de 4t d’ESO del servei comunitari ambiental de l’INS Mediterrània han intervingut durant 8 h d’acció
directa en grups reduïts i fora de l’horari lectiu, acompanyats d’un educador ambiental, realitzant actuacions
de millora ambiental de les dunes de la platja de Castelldefels. En concret realitzen les següents actuacions:
2.1. Aprofundeixen in situ sobre els continguts del projecte Dunes Híbrides i la seva metodologia, així com en
relació amb els valors ambientals del litoral. Incidim especialment en els següents aspectes: conèixer com
eren abans les dunes de Castelldefels i com són ara, reflexionar sobre per què han canviat tant, conèixer
les condicions ambientals de viure a la platja i identificar les adaptacions de les plantes que viuen a la
platja per adaptar-se a les condicions ambientals. A partir d’aquest treball, intentem, sobretot, que els
propis alumnes arribin a les conclusions de per què les dunes són importants i les funcions ecosistèmiques i
de protecció del litoral que tenen.
2. 2. Els alumnes també planten algunes especies autòctones de la platja, especialment borró (Ammophyla arenaria), que és la planta que ajuda principalment a fixar la duna i a fer-la créixer. També planten panical
(Eryngium maritimum), una altra de les espècies habituals a les dunes, que creix més a la zona de rereduna,
amb adaptacions i funcions diferents.
2. 3. 
Una altra de les accions és la retirada d’espècies de plantes invasores; especialment Xanthium echinaceum, Conyza canadensis i Cenchrus incertus. Totes tenen orígens i estratègies de dispersió diferents, però
comparteixen una forta capacitat invasora i de colonització dels espais, que dificulten la recuperació de
les dunes amb espècies típiques del litoral mediterrani. La retirada periòdica d’aquestes espècies de tan
fàcil expansió facilita la recuperació de les espècies de l’ecosistema.
2. 4. 
Hem incorporat, també, l’anàlisi de microplàstics en les parcel·les seguint la metodologia del projecte
Plàstic 0, de la web www.observadoresdelmar.es. Aquesta activitat resulta un excel·lent element d’aproximació a la problemàtica dels microplàstics en els litorals. Seguim el protocol marcat per aquesta web
de ciència ciutadana i fem una anàlisi de l’origen dels diferents tipus de plàstics que es troben a la sorra
de la platja portats pel propi mar.
2. 5. Es geolocalitzen rebrots de plantes invasores de les zones que no es poden retirar per manca de temps,
per facilitar aquesta tasca per a propers grups.
2. 6. Es zonifiquen les actuacions en trams concrets de la platja de Castelldefels per facilitar la seva continuïtat
durant cursos posteriors.
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3. Conclusions
Clarament, l’experiència focalitza en la capacitat de la comunitat i la ciutat per intentar preservar el patrimoni
natural del territori. També acosta els joves de la comunitat a les problemàtiques ambientals més properes,
capacitant-los en relació amb les causes i oferint eines d’actuació concretes, alhora que incorpora l’anàlisi de
problemàtiques més globals que afecten directament el litoral, com el cas dels microplàstics. La intervenció
és puntual, limitada en el temps i dirigida, però molt emmarcada territorialment i amb un ventall d’activitats
que busquen provocar la reflexió, l’aprenentatge directe i l’experimentació.
Pel que fa a les aliances, tal i com s’ha explicat en la introducció, diversos elements han ajudat a obtenir un
bon resultat: el treball conjunt entre els diferents agents prèviament al projecte, la confiança entre les parts
i la bona predisposició i, per últim, l’aposta clara de les dues administracions públiques, ajuntament i AMB,
per poder ampliar el projecte Dunes Híbrides al servei comunitari dels centres.
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3.36. Volem la platja neta!
· Vidal Sanz, Teresa teresavidalsanz@gmail.com tvidal@ccgarraf.cat

Paraules clau
Platja, residus, Garraf.

Objectius de l’experiència
Objectiu 1: Sensibilitzar del dret de gaudir de la natura, respectant-la i conservant-la.
Objectiu 2: Conèixer els projectes de conservació, investigació i recerca del territori.
Objectiu 3: Conèixer els espais naturals protegits de la costa del Garraf.
Objectiu 4: Intercanviar inquietuds respecte als espais naturals.
Objectiu 5: Conèixer l’impacte dels residus en la biodiversitat marina.

Context de l’experiència
Volem la platja neta! s’ofereix als centres educatius de la comarca del Garraf i es realitza en el marc de la Setmana
Europea de Prevenció de Residus (novembre) i del Let’s Clean Up Europe! (maig). A Vilanova i la Geltrú, es realitza
en col·laboració de l’Agenda 21 Escolar. Es pretén que aquest programa sigui viu i adaptable a les característiques
i necessitats de l’espai natural on es realitza.

ODS que inclou l’experiència

Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Consell Comarcal del Garraf
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Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
El programa educatiu mediambiental Volem la platja neta!, del Consell Comarcal del Garraf, fomenta i impulsa la
divulgació del valors ambientals del territori, donant a conèixer els espais naturals del litoral de la comarca com
la riera de Ribes, la desembocadura del Foix, la Platja Llarga, els Colls i Miralpeix, i l’espai marí Costes del Garraf,
protegits per diverses figures com la Xarxa Natura 2000. Mitjançant aquest programa es pretén sensibilitzar
sobre l’impacte dels residus a la biodiversitat, així com generar sinergies entre els centres escolars i les entitats
mediambientals, per tal que els alumnes coneguin el món del voluntariat, la cooperació i col·laboració pel treball
de protecció i conservació de la natura. El programa té una metodologia establerta però cada activitat s’adapta
tant al grup classe que ho sol·liciti com a les necessitats de l’espai natural on es realitza.
2. Desenvolupament
Abans de l’activitat, es recullen les inscripcions i es fa arribar a les escoles un dossier amb tota la informació de
l’activitat, el cartell personalitzat de participació, vídeos i cartells de sensibilització, per tal que ho treballin a
classe.
2.1. El dia de l’activitat:
• Benvinguda als alumnes i professors en el punt de trobada de la platja a fer l’activitat
• Xerrada de sensibilització i motivació
· Què venim a fer? Els valors mediambientals d’on vivim – Espais protegits – Xarxa Natura 2000
· Espai marí – Què en sabem? – Praderia de posidònia – Biodiversitat: cetacis, balenes, tortugues…
· Tenim cura del mar? Sabem com gaudir-ne respectant-lo? Quina és l’espècie més perillosa del mar?
· Campanyes de sensibilització – Residus – Impactes sobre la biodiversitat
· Impactes ambientals de la costa del Garraf – Què en sabem dels residus?
• Esmorzar i formació de grups de treball
• Entrega de la llibreta de camp (fitxa amb imatges de biodiversitat marina per saber identificar en l’observació i fitxa amb imatges de residus per tal que els anotin). Entrega de guants i bosses per classificar els residus
• Activitat de recollida de residus i observació de la biodiversitat a la platja
• Conclusions i reflexions conjuntes i foto de grup
2.2. Posterior a l’activitat, s’entrega als participants un diploma de participació i un dossier per a la classe que
inclou els punts següents:
• Programa Volem la platja neta!
• Reflexions de l’activitat
• Graella dels residus recollits per grups
• Exercicis sobre els residus, la biodiversitat i la posidonia
2.3. Difusió de l’activitat a la web i xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram).
3. Conclusions
L’experiència s’inclou en els ODS 11, 12, 14, 15, ja que s’han analitzat durant i després de l’activitat. La major
dificultat és trobar el recursos econòmics per fer el monitoratge d’aquestes activitats.
Des del servei de Medi Natural i Litoral del Consell Comarcal del Garraf, s’impulsa aquest programa per a tots
els centres escolars de la comarca, amb el suport de difusió dels ajuntaments i de l’agenda 21 escolar. Ens adherim
a aquestes campanyes :
La Setmana Europea de Prevenció de Residus (novembre)
El Let’s Clean Up Europe! (maig)
La Setmana de la Natura (juny)
European Maritime Day (maig)
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Adreça web de l’experiència
Twitter @CcgMediNatural
http://www.ccgarraf.cat/pl151/premsa/noticies/id999/les-platges-de-la-costa-del-garraf-reben-l-alumnat-delprograma-volem-la-platja-neta.htm
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3.37. Disseny d’una formació
transversal estructurada
en mòduls sobre els ODS
· Contacte general de l’experiència: ester.oliveras@upf.edu
· Ester Oliveras. Universitat Pompeu Fabra ester.oliveras@upf.edu
· Jordi Mir. Universitat Pompeu Fabra jordi.mir@upf.edu

Paraules clau
Transversal, interdepartamental, obligatòria.

Objectius de l’experiència

Objectiu 1: G
 arantir que l’estudiantat de la universitat assoleixi uns coneixements mínims
en matèria de sostenibilitat.
Objectiu 2: Sensibilitzar els estudiants de la importància de l’Agenda 2030.

Context de l’experiència
Aquesta experiència encara està en procés de desenvolupament. A continuació s’exposa el que s’ha dissenyat
i produït fins al moment.
La formació es realitzarà de manera virtual i tindrà una durada d’un trimestre, amb una càrrega de treball per a
l’estudiant de 25 hores, aproximadament. Es preveu que el nombre d’estudiants que la cursaran serà molt elevat,
degut a la seva obligatorietat, i que, a la UPF s’incorporen al voltant de 2.500 estudiants cada curs.

ODS que inclou l’experiència
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Entitats/Institucions que participen a l’aliança
Les vuit unitats acadèmiques de la Universitat Pompeu Fabra.

Exposició de l’experiència educativa
1. Introducció
Es tracta d’una experiència en una única institució, la Universitat Pompeu Fabra. En aquest cas, l’aliança que
s’ha creat és entre les seves Unitats Acadèmiques. La UPF s’organitza en vuit àrees de coneixement: Humanitats,
Economia i Empresa, Comunicació, Dret, Tecnologia, Biologia i Ciències de la Salut, Traducció i Ciències del
Llenguatge, i Ciències Polítiques. En l’aliança hi ha representades una o dues persones per a cada una de les
unitats.
El projecte s’emmarca en el Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF, que situa com un dels eixos transversals esdevenir
una universitat socialment responsable i sostenible i, també, oferir una formació de persones cultes, bons professionals i ciutadans compromesos amb la societat. Ara mateix, es tracta d’un projecte que es concretarà durant els
següents dos cursos acadèmics. En aquest sentit, la implantació del Pla Estratègic s’ha anat cristal·litzant en dos
projectes de gran envergadura, que s’estan duent a terme la institució.
• D’una banda, l’aposta institucional en docència i recerca pel Benestar Planetari, que busca trobar solucions a
problemes complexos, transversals i interdisciplinaris. Això s’està concretant amb ajudes a la recerca i la creació
de noves assignatures a nivell de grau i postgrau.
•
D’altra banda, un canvi en la manera com s’articula el model docent UPF, anomenada EdVolució. Aquest
nou model contempla continguts docents més transversals i flexibles, com per exemple els minors –que són
assignatures relacionades amb un tema específic i que s’han de cursar fora dels estudis de grau en els quals
l’estudiant està matriculat. Una altra dels projectes són els visats, que són formacions curtes no presencials sobre
temes que la universitat o el departament considera importants per a les competències que els estudiants UPF
han d’assolir.
En la intersecció d’aquests dos projectes, l’aposta pel Benestar Planetari i el nou model docent, la UPF considera
que és necessari un visat de caràcter obligatori sobre els objectius de desenvolupament sostenible. L’objectiu
és assegurar que tots els graduats UPF, independentment dels estudis cursats, hagin adquirit uns coneixements
mínims de sostenibilitat mediambiental, però també de les seves implicacions a nivell econòmic i social
2. Desenvolupament
La primera fase de desenvolupament ha consistit a identificar les competències que es volen treballar.
1. Fomentar una comprensió crítica de la problemàtica socioambiental global, nacional i local (competència
cognitiva).
2. Adquirir habilitats, estratègies, tècniques i procediments per a la presa de decisions i la realització d’accions
relacionades amb la sostenibilitat (competència metodològica).
3. Fomentar actituds i valors coherents amb la sostenibilitat (competència actitudinal).
A continuació, es va fer un test de continguts i materials en dos cursos amb formats diferents. El primer va ser una
assignatura optativa al grau de Global Studies i, el segon, un curs d’estiu de dues setmanes de durada, amb el títol
Justícia Global i Desenvolupament Sostenible. Amb aquest experiència prèvia es planteja un itinerari formatiu
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amb tres grans temes: la justícia social, els ODS i, per últim, el canvi climàtic. En cada tema s’inclouran lectures i
preguntes de resposta tancada que puguin fer un nombre elevat d’estudiants amb una supervisió mínima per part
del professorat. L’estructura docent serà la següent:
• Primera fase en línia bàsica i transversal per a tots els estudiants UPF.
• Segona fase presencial o en línia de realització d’un petit projecte, segons els interessos dels estudiants.
Addicionalment, es contempla, la possibilitat d’incloure algunes de les activitats i actes que actualment ja s’ofereixen a la UPF i que van en la línia de formar ciutadans compromesos amb la societat. Un bon exemple d’aquestes
activitats són les Jornades de Visions que ofereix UPF Solidària des de l’any 2012 o també l’oportunitat de col·laborar com a persona voluntària en entitats socials.
La part qualitativa és, tècnicament, una mica més complexa, ja que implica la creació de grups de manera virtual
en funció del tema d’interès i de la disponibilitat horària per reunir-se. La presentació dels projectes es realitzaria
de manera presencial o en línia durant la primera setmana de juny, coincidint amb el dia del Medi Ambient.
3. Conclusions
Creiem que aquest projecte arriba en un moment molt oportú. D’una banda s’està posant en el centre del debat
polític la implantació de l’Agenda 2030. Tant els governs autonòmics com el Govern Central estan identificant
polítiques alineades amb els ODS i també impulsant-ne de noves.
D’altra banda, la UPF es troba immersa en un procés de definició del seu model educatiu, al que ha anomenat
EDvolució. La prioritat d’EDvolució ha estat definir un conjunt de competències i polítiques que diferenciïn de
manera significativa els seus estudiants. Dins del conjunt de competències transversals, una d’elles incideix en
les “Competències de perspectiva de gènere i compromís ciutadà global: capacitat d’avaluació i resolució de
les desigualtats, visió global del món, integritat ètica personal i professional, compromís amb la justícia social
i la sostenibilitat, cultura democràtica” tal i com s’especifica en la web edvolució.
El repte que es presenta consisteix a arribar a la concreció dels continguts, així com a generar un consens institucional en la necessitat que aquesta formació sigui de caràcter obligatori i que es pugui vehicular dins del
marc normatiu vigent. L’experiència presentada recull l’exposició de la metodologia i desenvolupament de l’acció
educativa i l’aliança. Aquesta aliança entre les unitats acadèmiques és bàsica per crear un consens respecte
als continguts i evitar solapaments.

Adreça web de l’experiència
https://www.upf.edu/es/web/wellbeing
https://www.upf.edu/es/web/edvolucio
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