
 
Assistents:
Mariona Espinet, UAB
Práxedes González, IES Angeleta
Pepa Ruf, IES Angeleta
Pere Grau, UAB
Germán  Llerena,  Ajuntament  (Medi 
Ambient)
Isabel Alves, can Coll
Roser Franco, IES Pla Farreras
Rosa  Marin,  CEIP  L’Olivera,  (educació 
infantil)

Albert Huercio, IES Arnau Cadell
Rosa  Maria  Pàmies,  CEIP  L’Olivera 
(educació infantil)
Núria Puigdomènech, CEIP Turó de can 
Matas, (cap d’estudis i educació infantil)
Teresa  Paüls,  Educació  –  Ajuntament 
(Educació)
Eduard Garcia, IES Arnau Cadell
Kevin Fisher, Argelaga
Annabel Subías, CEPA

S’excusen:
Francesc Carbó, CEIP Ferran Clua
Carme Delgado, CEIP Pi d’en Xandri
Mavi Antas, E.B. El Niu

Anna  Valderrama,  educadora  ambiental 
del CEIP Pi d’en Xandri

Presentació per part de la Mariona:
Fa un any que treballem en l’avaluació del PDE i de l’Agenda 21 Escolar. Després de les 
1eres Jornades d’Educació Ambiental (7 de març), es proposa fer un Grup de Treball per 
treballar l’Educació per la Sostenibilitat. Un Grup de Treball dóna prou llibertat de treball,  
es  poden analitzar  materials,  fer-ne,  cridar  algú  perquè ens  aporti  formació,  ens  donen 
diners, etc. La proposta concreta és la següent (seguim el document 1, de proposta):

1. D’on sorgeix la iniciativa?

- Parc Rural de Torre Negra: Un nou recurs i una nova realitat per participar
- Avaluació del PDE i de l’Agenda 21 Escolar: Ens dóna línees per millorar
- Educació per la sostenibilitat en un context d’urgència planetària: Un repte
- Les  1es  Jornades  d’Educació  Ambiental  de  Sant  Cugat:  Un  començament  amb 

continuïtat

Comentaris:
• L’EA arriba tot sovint a l’escola des de fora. Com estem encaixant el dins i el fora a 

les escoles?
• L’Educació per la Sostenibilitat és una qüestió internacional. Podem conèixer molt 

d’experiències  de  fora  del  país.  Al  País  Basc  treballen  molt  bé,  per  exemple, 
podríem fins i tot anar-hi junts a conèixer-ho. 

• Hi ha molt treball conjunt entre educadors ambientals i professorat. 
• Tot sovint l’ES o EA es fa o bé a fora de l’escola o bé a fora del currículum. 
• La resposta a les jornades va ser molt positiva i per tant ens animem a fer aquesta 
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proposta.

2. Quina finalitat pot tenir el treball?

- Reflexionar sobre com ens afecten els reptes de l’Educació per la Sostenibilitat 
o Partir  del  material  introduït  a  les 1es jornades  per  compartir  idees:  Quin 

sentit té tot això per a nosaltres?
o Quina visió d’Educació per la Sostenibilitat volem adoptar?
o Què  podem  aprendre  d’altres  exemples  pràctics  d’ES  a  l’escola  i  a  la 

comunitat?

- Identificar un àmbit de treball comú per a tots
o La participació dels alumnes en accions comunitàries en projectes d’ES
o El desenvolupament del pensament crític i complex en projectes d’ES
o La participació de les famílies en el desenvolupament de projectes d’ES

- Creació d’exemples de material  didàctic  que es puguin provar i  integrar al 
currículum

o Conèixer altres experiències educatives properes i internacionals
o Dissenyar  alguna  intervenció  didàctica  que  pugui  ser  utilitzada  per  cada 

participant 

- Coordinar el treball dels educadors ambientals que treballen a les escoles i dels 
mestres 

o Definir el paper dels educadors ambientals a l’escola
o Investigar  maneres  de  treballar  conjuntament  i  que  siguin  profitoses  per 

ambdues parts

Comentaris:
• Hem pensat que era millor no centrar-nos en un tema encara, començar de manera 

més  transversal.  No  es  planteja  ara  per  ara  un  tema  sinó  un  procediment,  una 
manera de treballar. Es pot aplicar a molts temes diferents (hort, energies...).

• L’acció en la comunitat: sovint centrem els esforços en aconseguir bones actituds, 
però suposem que l’acció ja la faran els alumnes. Podem construir educativament 
l’acció?  Podem  desenvolupar  capacitats  per  actuar  davant  situacions  més 
problemàtiques que les que es troben ara a l’escola?

• A secundària es pot treballar per projectes? La nova assignatura serà el lloc?
• Encara hi ha poc treball conjunt i coherent entre educadors d’hort i professorat, a les 

nostres escoles, s’aprofita encara poc aquesta oportunitat. 

3. Com ens podem organitzar?
- Coordinació: Mariona Espinet, Germàn Llerena, Pere Grau
- Quins educadors ambientals, mestres i professors? Mínim 5 docents
- Participació de formadors: Mariona Espinet (UAB) i altres especialistes
- On ens podriem trobar per treballar?: CRP
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- Quina freqüència de reunions podriem tenir? Reunions mensuals, 40 hores de feina
- Quin seria el millor horari de trobada? Divendres migdia o alguna tarda

Comentaris:
• La primera formació pot ser molt important. 
• Les 40h de treball poden ser 20h de reunió i 20h de preparació i provar materials, 

per exemples. 
• Es pot fer una planificació de la feina. No és necessari que siguin regulars. 

Comentaris generals sobre la proposta:

Kevin: L’avaluació és molt important.
Pepa: Ja fa temps que fem EA, i participem a l’Agenda 21 Escolar.
Rosa: Els criteris de sostenibilitat no s’han tingut en compte als nous edificis.

En general es comenta que el dèficit de contenidors i altres aspectes de les infraestructures 
dels centres educatius. Costa molt aconseguir que l’Ajuntament respongui a les demandes 
dels  centres  al  respecte.  Es  comenten  projectes  existents  com les  Escoles  Verdes  (IES 
Arnau Cadell) i altres.

Mariona:  l’EA és  molt  diversa.  Hi  ha  Escoles  Verdes,  Agendes  21 Escolars,  Projectes 
d’Innovació (sembla que el CEIP Pins del Vallès n’impulsa un), hi ha el PDE, els horts 
escolars... Però cal començar a treballar més des de dins.

Es comenta com s’orienta l’EA o ES: com Treball de Recerca, com a part d’assignatures de 
naturals o socials, com a crèdits variables, ETPs... i que hi ha molt voluntarisme. Ara serà 
més difícil a secundària: hi haurà menys ciències. Es comenta la transversalitat de l’EA o el 
treball des d’una assignatura. 

Es comenta que hi ha dues maneres: 1) la del “professor/a boig” o individu clau i 2) la del  
centre conscienciat que va tot a una. La segona situació és molt rara, i ens podem cansar 
esperant que arribi. L’alternativa que avui es planteja és crear xarxes entre “profes bojos” i 
entre centres de manera que ens reforcem uns als altres. Seria molt interessant que anéssim 
tots/es a la una en alguna cosa, agafaria molta força, i ajudaria a crear la segona situació en 
més centres.

De fet, la necessitat d’unir-se també ve de que el treball fet a educació infantil, primària i 
secundària ha de ser coherent i reforçar-se. Cal una Educació per la Sostenibilitat al Llarg 
de la Vida.

Cal passar a l’acció, i per això cal construir accions de manera significativa. Si no avancem, 
tirem enrera.

Finalment es presenta una plana web que farem dins de la web del Centre de Recursos 
Pedagògics.  Tindrà un apartat  amb el material  de la Primera Jornada i  un altre amb el 
material que anem elaborant com a Grup de Treball. 
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Pla de treball a partir d’ara:

• Els/les assistents que ho tenen ja clar s’apunten i el nombre supera els 5 docents, per 
tant el Grup de Treball es pot obrir. 

• El  6  de  juny  ens  tornem  a  reunir  al  CRP  a  les  17:30h.  Ens  farem  una  breu 
presentació del que fem a cada escola,  per conèixer-nos bé i saber de quin punt 
partim. Ens servirà per fer un plantejament de treball més fi al setembre. Es poden 
enviar alguns documents a  germanllerena@santcugat.cat per anar-los penjant a la 
web i per si cal imprimir alguna cosa. 

• L’ordre del dia serà més o menys:
o Presentar les persones
o Ampliació del grup
o Presentar experiències dels centres
o Presentació del possible pla de treball
o Caldrà dur unes expectatives per veure què esperem del GT.

• Al setembre farem una darrera proposta d’ampliació del grup i començarem.

Moltes gràcies per l’atenció i l’assistència.

Recolliré les vostres esmenes a l’acta i us enviaré l’acta definitiva. Envieu-les si us plau a 
germanllerena@santcugat.cat

Sant Cugat, 20 d’abril 2007
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