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ACTA de la II Jornada Sessió d’Educació per la Sostenibilitat a Sant Cugat
GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Al Museu de Sant Cugat 
Sant Cugat del Vallès, 10 de març de 2010

http://grupeslv.blogspot.com/


Ordre del dia de 
les Jornades: 

1. Visita als pòsters de les escoles.
2. Inauguració de les II Jornades a càrrec de la Tinent d’Alcal-

de de Medi Ambient, Marta Subirà, i la Mariona Espinet, profes-
sora de la UAB i coordinadora del grup ESLV.

3. “Agricultura,     alimentació     i     consum     sostenibles     i     solida  -  
ris”, conferència del Miquel Àngel Essomba, director d’UNES-
COCAT.

4. “Què ens aporta el treball en xarxa?”, taula rodona amb:
• Germán Llerena (Ajuntament): Agenda     21     Escolar     de     Sant   

Cugat.
• Paula Pérez (Dept Medi Ambient, Generalitat): Xarxa     d  ’  Esco  -  

les     per     la     Sostenibilitat     a     Catalunya  . 
• Mariona Espinet (UAB i Xarxa Europea Support: Partnership 

and Participation for a Sustainable Future): xarxes internaci-
onals.

• Miquel Àngel Essomba (director d’UNESCOCAT i coordinador 
del projecte TRAMA sobre treball en xarxa i educació de la 
Fundació Jaume Bofill.): xarxes escolars de treball.

5. Proper dia.

1. Visita als pòsters escolars.
En l’espai Eyeos compartit trobareu tots els pòsters que es van exposar 
(pesen massa per adjuntar-los). Les escoles públiques bressol, de 
primària i de secundària exposen en pòsters la feina que realitzen amb 
els projectes d’educació per la sostenibilitat actuals. Entre tots/es, 
estem desenvolupant una Agenda 21 Escolar municipal renovada. 
També podem trobar un pòster amb les noves activitats del Pla de 
Dinamització Educativa que treballen l’eix alimentari, des de diversos 
punts de vista, i un pòster en el que l’Oficina Sant Cugat Sostenible 
explica quina relació ha establert aquests anys amb el món escolar. 

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/301_presentacio_xesc.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/301_presentacio_xesc.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/299_presentacio_essomba.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/299_presentacio_essomba.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/297_jornada2es.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/297_jornada2es.pdf


Visió panoràmica dels pòsters de la jornada.



2. Inauguració de les Jornades a càrrec de la Tinent d’Alcalde 
de Medi Ambient, Marta Subirà i la coordinadora 
pedagògica del grup ESLV, Mariona Espinet.

Marta Subirà: Benvolguts/des a tothom, només unes paraules per 
inaugurar aquests acte. Ja es veu pels pòsters exposats que la feina 
que feu entorn dels horts escolars és ben ampla i interessant. Trobo 
a faltar escoles, però. 

Aquest any hem entrar en l’any de la biodiversitat i la vostra feina 
s’escau especialment. En primer lloc, ens parlarà el director de 
l’associació UNESCOCAT, el Sr. Miquel Àngel Essomba. Més tard 
s’obrirà la taula rodona amb la seva participació i també amb la 
participació de la Paula Pérez, representant de la Xarxa d’Escoles per 
la Sostenibilitat de Catalunya; el Germán Llerena, responsable tècnic 
del nostre programa municipal Agenda 21 Escolar i la Mariona 
Espinet, professora de la UAB, que treballa amb nosaltres fent la 
coordinació del grup Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida i 
la recerca i millora dels programes d’educació per la sostenibilitat 
municipals, i que ens parlarà com a representant de xarxes 
internacionals. 

Dono, per tant, per inaugurada la Segona Jornada d’Educació per la 
Sostenibilitat a Sant Cugat desitjant que tot surti bé.

Mariona Espinet: Bon dia a tothom. Aquestes són les segones 
jornades que organitzem. Les primeres al 2007, havien de ser 
bianuals, però això és difícil i és ara que fem aquestes. Aquelles van 
engegar tota la feina del grup ESLV. Encara estem treballant, tots/es 
plegats i amb cada cop més força. Ens hem centrat en el treball amb 
els horts, l’alimentació i l’agroecologia, tot i que veureu que hi ha 
més línies de treball.

Ara era un bon moment per aturar-nos i recollir per primera vegada 
tota la feina feta, que trobareu en el CD que hem editat, el primer 
volum d’un recull que esperem poder fer cada any a partir d’ara. El 
nostre és un treball de vinculació amb la comunitat i de xarxa local. 
Avui ens plantejarem, apart del treball fet, la proposta que ens arriba 
de la XESC d’entrar a formar part d’aquesta nova xarxa.



3. Agricultura, alimentació i consum sostenibles i solidaris, 
conferència del Miquel Àngel Essomba. 

El Miquel Àngel Essomba és el 
nou director de l’associació 
UNESCOCAT. És pedagog i té 
experiència en el treball en xarxa amb 
escoles. La seva perspectiva, com ens va 
explicar, és molt social, centrada en el 
Desenvolupament Humà sostenible. 

Trobareu aquesta presentació al nostre espai Eyeos.info

El meu guió és parlar primer dels plans de la UNESCO que tenen a veure 
amb la vostra feina, després dels obstacles que existeixen al nostre món 
actual per desenvolupar-los, i finalment del paper de l’educació com 
alternativa. Em consta la vostra feina sobre l’agricultura, l’hort escolar. 
Ens serveix per parlar de l’alimentació, el consum. Són factors clau de la 
sostenibilitat, que es poden percebre de moltes maneres.
La connexió entre lo local i lo global es fa difícil, sovint desapareix. 

L’article 25.1 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans té molt a veure amb la nostra 
feina:

Tenim dret a l’educació i la salut, i si les 
coses no van bé, tenim dret a la seguretat. 

És important la relació entre les diferents 
dimensions: l’alimentació no és independent 
dels altres factors, és una relació complexa. 

Per tall d’assegurar aquests drets, cal que 
hi hagi Desenvolupament. Quin 
desenvolupament? No estem parlant de 
“canvi”. Tampoc de “creixement”. El 
creixement és una versió del 
desenvolupament que ens reporta a lo 

quantitatiu. Nosaltres parlem d’una transformació no per tenir més, sinó 
per estar millor des de la qualitat. 

Però el desenvolupament ha d’estar centrat en les economies o en les 
persones? Sovint les versions del desenvolupament del segle XX han fet 



desaparèixer l’ésser humà de la imatge. 
Per això parlem de Desenvolupament 
Humà.  Un desenvolupament de la 
indústria/economia que no ajudi al 
desenvolupament humà no és 
desenvolupament. 

A més, ha de ser sostenible. Per això 
s’ha declarat aquest decenni 2005-2014 
de l’Educació pel Desenvolupament 
Sostenible. Vull felicitar-vos perquè em 
sento molt a la UNESCO, aquí. El que 
feu és ben bé això. Aquest decenni té 8 
eixos:

Estic d’acord amb l’escriptor 
kapuscinski quan diu que la migració 
humana més important és la del camp 
a la ciutat.

El Miquel Àngel Essomba té una versió 
de les “3 S” una miqueta diferent de la 
del Germán del Río (que diu: 
“Sostenibilitat, Salut i Solidaritat”):

Les “3 S”: salut, sostenibilitat i 
seguretat. 

Els recursos no són il·limitats No 
podem hipotecar els temps futurs.

L’altra qüestió que volia introduir és 
sobre els obstacles que ens trobem 
perquè aquests drets puguin 
desenvolupar-se al món actual. Aquest 
capítol és més crític: el model neoliberal 
de producció i consum és un veritable 
problema que hem de superar.

L’expansió agressiva del mercat 
neoliberal ens comporta perills molt 
clars als quals plantegem una visió 



alternativa: 

Quin paper hem de jugar? Com ens 
hem de plantejar els processos? Quina 
visió tenim envers la diversitat 
humana? Al servei de qui ha d’estar la 
producció? Ens hem d’adaptar 
acríticament als canvis?

En quant a la desregulació de la 
producció i el consum, els perills i les 
visions alternatives fan referència a la 
deslocalització, les normes la 
mobilitat, la diferència i la 
competitivitat:

Es reforcen, així, els valors 
conservadors d’inspiració religiosa, 
que té tanta història al nostre planeta.

En tercer i darrer lloc vull parlar del paper de l’educació, en la qual sou 
experts/es. Ho faig des de quatre perspectives: l’agricultura -alimentació 
- consum, el coneixement, el clima i l’acció local-global.



Quin és el paper dels educadors/es en aquests temes?

El paper pot ser diferent segons el 
grau d’implicació i participació: en 
primer lloc, una simple recepció i 
desenvolupament de material 
didàctic elaborat externament, 
sense cap aportació pròpia; en 
segon lloc, rebre a més una 
formació externa sobre el material 
didàctic, per poder aprofundir més 
en el desenvolupament del mateix; 
en tercer lloc, una actuació 

conjunta de l’assessor extern amb el grup d’alumnes (ve l’educador/a i 
fa l’activitat); i en darrer lloc es pot donar una actuació conjunta entre 
assessor extern i mestre.

Moltes gràcies. 



4. Taula rodona.

 

Germán Llerena, educador 
ambiental de l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament. 

L’objectiu d’aquesta presentació és provar de pre-
sentar en el seu conjunt l’Agenda 21 Escolar, un 
programa municipal que està en evolució i renova-
ció. Tot el que s’explica està inclòs en el primer CD, 
volum I del material que hem generat en aquests 
tres anys de feina. Per explicar-ho a qui no el co-

neix, i per reflexionar sobre el mateix amb qui ja el coneix. Ve a ser 
també una manera d’anar preparant la intervenció a l’Escola d’Estiu de 
Rosa Sensat que ens han aconseguit les bressoleres.



Aquest és un esquema de l’Agenda 21 Escolar de Sant Cugat. Com ve-
ieu, és un programa municipal d’educació per la sostenibilitat que pro-
mou el treball en xarxa d’escoles i altres actors. El grup de treball Edu-
cació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida pertany al Pla de For-
mació de Zona del CRP de Sant Cugat (departament d’Educació de la 
Generalitat), acull mestres i professors/es de les escoles bressol munici-
pals, les de primària i els instituts de secundària així com educadors/es 
ambientals, personal de la UAB i tècnic de l’ajuntament. És qui gestiona, 
de manera participativa, el programa Agenda 21 Escolar. 

La feina que fem té tres potes que trobareu al CD: educació, gestió i re-
cerca. La recerca inclou estudiants de carrera, màsters i doctorats. Així, 
estem treballant amb alumnes d’edats de 0 a 38 anys. 

La gestió la procurem anar construint participativa: ara mateix tenim 
una sub-comissió amb representants de cada etapa educativa per coor-
dinar els projectes escolars que es presenten a l’ajuntament. Volem que 
acabi esdevenint una co-avaluació.

Ens ha anat molt bé centrar-nos en un àmbit comú (agroecologia, hort, 
alimentació) per créixer junts. També és veritat que aquest àmbit té 
unes vinculacions molt complexes i riques amb el món social, individual 
de l’alumne, econòmic, cultural... i ambiental. Molt sovint, ens hem vist 
incompresos en aquest assumpte: a vegades sembla que l’energia o la 
mobilitat siguin les poques maneres de treballar per la sostenibilitat. 
També es treballa amb aquests temes a diversos centres, però l’hort i 
l’alimentació ens permet un treball ben ampli i significatiu.



L’auto-enquesta que trobareu al CD ens va servir per descobrir el què 
fem a les escoles: molta diversitat, cadascú sap treballar bé en algun 
aspecte concret, i l’intercanvi ens ho pot aportar a la resta.

L’enquesta mateixa la varem fer amb un grup de treball ad hoc formada 
per un representant de cada etapa educativa.



Els horts escolars són “la cosa”, la instal·lació física que ens permet 
transformar l’entorn (el pati en aquest cas) de manera visible. En si ma-
teix, són projectes ben diversos: des de taules a bressol, a jardineres, 
tanques, hort de terra, hivernacles... fins i tot a la Ciutat d’Alba han tre-
ballat durant un curs l’hort sense tenir hort! Ho podeu consultar en el 
seu pòster. 

L’hort és un espai –entre altres coses- que ens connecta contínuament 
amb els grans esdeveniments climàtics: la sequera del 2008, la nevada 
actual...

El nostre mapa de la xarxa d’horts escolars va creixent una mica cada 
any.



Durant el curs passat varem 
treballar les 8 noves compe-
tències educatives del currí-
culum en relació amb l’hort. Va 
ser un treball de tot el grup, a 
partir d’aportacions de cada 
etapa educativa, que la Mario-
na Espinet (UAB) va donar la 
forma final. 

El sector professional dels educadors/es ambientals és ben impor-
tant per l’educació per la sostenibilitat, perquè pot connectar el món es-
colar amb l’entorn social, especialment la societat civil que es mou per 
impulsar projectes agroecològics. 

Per una altra banda, és ben difícil mantenir-se temps en la feina, per la 
gran precarietat que significa. Un dels problemes habituals és la poca 
continuïtat del contacte educadors/es-alumnes. Aquesta qüestió està 



millorada en una troballa molt important: les educadores ambientals 
d’hort escolar. A Sant Cugat n’hi ha una sisena i també la primera asso-
ciació anomenada Joves Associades per l’Hort Educatiu JAHE-Les Hor-
tènsies, que ha organitzat la Primera     Trobada     Intergalàctica     d  ’  Educa  -  
dors/es     Ambientals     d  ’  Hort  , a l’octubre 2008.

És un repte vital trobar maneres de fer viable econòmicament aquesta 
feina.

El projecte lla-
vors és un dels 
nostres projec-
tes col·lectius, 
amb el que 
hem pogut tre-
ballar aspectes 
com l’arribada 
d’una llavor re-
cuperada per 
un banc de lla-
vors tradicio-
nals a l’escola, 
el compromís 
que adquireix el 
grup de fer 

continuar, de començar a participar en la història d’aquella llavor. Tam-
bé les feines tècniques necessàries per fer possible que perduri la seva 

http://educacioambiental.files.wordpress.com/2010/03/informe_final.pdf
http://educacioambiental.files.wordpress.com/2010/03/informe_final.pdf


història. La creació de bancs de llavors escolars (emmagatzematge en 
pots de les llavors de l’hort), i en relació amb el tema de la recuperació 
de festes escolars tradicionals, s’ha fet recentment una feina molt maca 
per la qual alumnes de secundària de l’IES Angeleta Ferrer han anat a 
explicar la llegenda de Sant Medir i la manera de conservar llavors a 
alumnes de les escoles Olivera i Turó can Mates.

Ha estat una activitat promoguda per la col·laboració (cada dia més es-
treta) entre el Museu de Sant Cugat i l’àrea de Medi Ambient, i feta pos-
sible gràcies a la implicació de molts més agents. És una experiència pi-
lot que potser el curs que ve podem estendre a la resta de centres.

Entre altres modificacions de programes municipals, també s’està modi-
ficant el Pla de Dinamització Educativa: s’han posat en marxa noves 
activitats basades en l’eix alimentari, que treballen aspectes ecològics, 
culturals i econòmics a nivells diferents. Ho trobareu al pòster que en 
parla.



A més seran, potser, una manera de començar a treballar educativa-
ment els menjadors escolars sostenibles.

Un capítol interes-
sant ha estat la cri-
si de la sequera del 
2008: ens va pillar 
treballant! I això 
volia dir que no 
podríem regar els 
horts escolars en 
plena expansió. La 
Maura Aragay, de 
l’Oficina Sant Cu-
gat Sostenible, va 
venir a explicar al 
grup de treball la 
situació. Llavors es 
van organitzar tot 
d’activitats educa-



tives per part de les escoles, que treballaven la crisi de l’aigua amb 
alumnat i famílies. Es va redactar un manifest sobre el tema. Es va or-
ganitzar una trobada entre l’Alcalde i la Tinent d’Alcalde d’Educació amb 
les escoles per treballar el tema. A propòsit d’aquesta trobada es van 
elaborar els pòsters escolars que trobareu també al CD que hem repar-
tit.

Va ser un capítol que ens va permetre veure la dimensió política del 
nostre treball.

La pel·lícula sencera és el que realment configura la nostra Agenda 21 
Escolar. Quan som capaços de veure tot articulat, i aprendre mútua-
ment, és quan avancem respecte el que fèiem abans. Som una xarxa de 
persones i institucions, però sobretot treballem en xarxa des de dife-
rents realitats, amb diferents propostes, de diferents maneres, però 
amb la finalitat comuna de promoure transformacions per un municipi 
més solidari, més sostenible. Amb el protagonisme de les escoles, més 
que no com a objectes d'un treball que es defineix externament.



Paula Pérez, responsable tècnica del programa Escoles Verdes per la 
Generalitat.

Molt bona tarda, estic molt contenta de ser 
aquí, presentant-vos la XESC bastant en 
primícia. Tinc moltes ganes, com a santcu-
gatenca, de que entreu a formar-ne part. 
La Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de 
Catalunya és una xarxa d’escoles que te-
nen un projecte d’educació per la sosteni-
bilitat i de les ganes de col·laborar i ampli-

ar el marc de relació d'aquestes xarxes. 
Poden participar les administracions locals 
que dinamitzen programes d’educació ambi-

ental adreçats als centres educatius i que en-
tre altres actuacions preveuen elaborar ma-

terials didàctics, generar espais d’intercanvi entre xarxes i entre els cen-
tres.

És un projecte de fa un any, format per dos programes d’educació ambi-
ental adreçats a centres educatius: les Escoles Verdes i les Agendes 21 
Escolars Municipals. Està format per xarxes locals i per les Escoles Ver-

des. Sorgeix de la preo-
cupació de veure com se 
solapen programes com 
EV i A21E municipals.

Aquí [diapositiva] podeu 
veure les finalitats de la 
XESC.

Les Escoles Verdes són 
un nòdul de la xarxa.



És a dir, és una xarxa de xarxes. 
No té la intenció d’unificar recur-
sos. Es crea un grup de treball for-
mat per tècnics que participen en 
més projectes. Aquesta comissió 
de treball representa la xarxa i ela-
bora materials didàctics. 

Per poder-ne formar part, es fa un 
conveni entre la Generalitat (De-
partament de Medi Ambient i Habi-
tatge i Departament d’Educació) i 
l’ajuntament que pertoca. 

Els compromisos són 
d’intercanvi, assessora-
ment i difusió. 

Mariona Espinet: pel poc temps que ens queda, a la taula rodona pas-
sem a les preguntes del públic. La Mariona Espinet, però, ens aporta 
unes reflexions per escrit sobre l’àmbit internacional, especialment par-
lant del projecte Comènius, que reproduïm tot seguit:

TAULA RODONA
II Jornada d’Educació per la Sostenibilitat a Sant Cugat del 

Vallès: Caminant cap a una Escola Sostenible

Educar per la sostenibilitat a les escoles: Què ens pot aportar el treball 



en xarxa internacional? (Mariona Espinet)

* Tenim la sort de viure a Europa…  I és que, en aquest continent, el 
treball en xarxa educatiu fa força temps que s’ha considerat molt 
important!. La Unió Europea va crear un programa per ajudar les 
escoles a treballar en xarxa que va començar el 2002. Era i és un 
programa visionari, ja que parteix de la idea de fons que l’educació 
ajudarà a cohesionar Europa si s’ajuda a les escoles i a tots els agents 
educatius dels diferents països europeus a treballar en xarxa. S’hi 
dediquen molts diners i voluntat política,... la Unitat Europea dedica 
molts diners a que mestres concrets, d’escoles concretes, dels països de 
la Unió es trobin per imaginar un futur educatiu millor i realitzar 
projectes educatius conjunts! 

* La tradició europea en educació és 
bàsicament progressista... Però el 
visionari de debò va ser la persona que 
dóna nom al programa: Comenius! Cal 
anar al passat per situar-nos amb més 
humilitat, però malgrat tot amb força 
encarant el futur. Per què van posar el 
nom de Comenius a aquest programa? 
Pel nom d’aquest gran pensador Txec 
Jan Amos Comenius. Es considera el 
pare de la pedagogia moderna i va viure 
a meitat del segle XVII. O sigui que 
aquest senyor que va perdre la dona i 
els fills per desastres naturals com la 
pesta, va haver de viure exiliat,  ja durant els anys 1600 va iniciar la 
idea que l’educació havia de ser per a tothom, a tothom se li havia 
d’ensenyar el mateix però de manera diferent, l’educació havia de ser 
internacional, al llarg de tota la vida, ves per on, com el nom del nostre 
grup de treball... ell va ser el primer en pensar-ho i en defensar-ho 
bàsicament a Suècia i Anglaterra. Quatre segles després, encara ens 
inspiren les mateixes idees i les seguim recreant, modificant, utilitzant... 

Què ens poden aportar les oportunitats de treballar en xarxa en 
educació per la sostenibilitat a nivell europeu?

Les Xarxes internacionals que promou el programa Comenius de la Unió 
Europea dins del marc del Life Long Learning Program promou la 
internacionalització de l’educació i això ens va molt bé per treballar 
l’educació per la sostenibilitat.



En primer lloc la Unió Europea ha aconseguit un programa estable, 
regular de finançament del treball en xarxa a nivell d’escoles... és 
possible! És un programa molt obert on les escoles poden decidir 
lliurament en quins àmbits volen treballar.  Hi ha una estructura, hi ha 
voluntat política, hi ha finançament... els condicionants legals i polítics hi 
són! Què ens fa falta? Creure que el treball amb altres escoles i mestres 
d’Europa és possible, i és interessant. Poden ser les estructures de 
treballar en xarxa a nivell europeu un instrument per a l’educació per la 
sostenibilitat? Com ens poden ajudar a 
la nostra feina?

1. Aprendre a treballar en xarxa: 
L’educació per la sostenibilitat necessita 
educadors, mestres i professors que 
treballin d’una manera especial. No vol 
dir de manera totalment diferent, sinó 
potenciant algunes de les competències 
professionals que alguns docents ja 
utilitzen en la seva feina. Una d’aquestes 
competències del professorat és el treball en xarxa. Tots sabem que a 
l’educació infantil i primària els resulta més fàcil treballar en xarxa que a 
d’altres nivells educatius. Per formació, i per vocació, és una 
competència que tenen assumida de manera més natural. Però la 
necessitat de l’ES ha aparegut en un moment de globalització, de 
consciència col·lectiva, i de perspectives més àmplies del món, els seus 
problemes i la nostra influència en ells. Es en aquest sentit i en aquest 
nou context que el treball en xarxa actualment s’amplia. És un luxe 
treballar amb altres escoles i professionals d’altres llocs del món? O bé 
és una necessitat? Sovint podem pensar que com podem treballar amb 
altres docents i educadors d’altres llocs del món si no podem treballar 
amb els docents i educadors de l’aula del costat, o de les escoles del 
territori. Però avui més que mai, les accions educatives, ambientals, 
socials tenen impactes a nivell local i també a nivell global. El treball en 
xarxa internacional ens dóna als docents i educadors el context de 
l’experiència per construir-nos com a professionals en el món: situar-nos 
en el món per intentar canviar-lo i fer-lo més sostenible i ajudar els 
alumnes a construir-se també com a ciutadans que poden contribuir a la 
millora de la sostenibilitat del nostre món.  

2. Adonar-se de la riquesa i de la importància de la diversitat 
educativa, social, política i ambiental: L’educació per la sostenibilitat 
demana uns docents que valorin la diversitat La riquesa de conèixer 
altres escoles, altres mestres, altres alumnes, altres sistemes educatius, 
altres valors, altres cultures.... També podem conèixer la diversitat de 



realitats socials i problemes ambientals i de sostenibilitat, així com 
també veure maneres diferents d’educar per la sostenibilitat. També 
veurem els mateixos problemes, possiblement, i això farà que ens 
veiem iguals. I tot això és possible fer-ho amb una experiència directa, 
viscuda ja que es visiten les escoles i els països en concret.

3. Col·laborar amb docents d’altres països a desenvolupar 
projectes educatius comuns: L’educació per la sostenibilitat es 
construeix a partir del treball conjunt entre actors diferents en diferents 
contextos: Treballar conjuntament amb un objectiu comú, compartir 
idees, acceptar les idees i les pràctiques d’altres mestres i professors, 
aportar la riquesa de les nostres pràctiques etc. Com s’ho fan en altres 
escoles, altres països per treballar l’educació per la sostenibilitat? Com 
organitzen el centre? Com inicien els projectes i involucren a les 
famílies? Com podem dur a terme alguna cosa en comú malgrat les 
diferències? Haurem d’acceptar escoles que potser treballen pitjor que 
nosaltres, o tot just acaben de començar. En aquest cas els podrem 
ajudar i en fer-ho aprendrem alguna cosa nova. Això es podrà fer 
gràcies a les TIC i també a les trobades que la xarxa, per petita que 
sigui, realitza durant els dos o tres anys del projecte. 

4. Resituar-nos en el món formant part viscuda d’altres realitats 
més grans!: L’educació per la sostenibilitat ens demana construir 
l’experiència local dintre de l’àmbit global: Això en educació per la 
sostenibilitat és molt important, ja que és un àmbit educatiu que amb 
molta força introdueix allò que és global a la nostra petitesa i 
immediatesa de lo local. El treball en xarxa ens ajuda a veure allò local 
en una perspectiva global, lentament, però inexorablement. 

Preguntes i comentaris:

Bibiana Fontanet: La participació és 
quelcom al que s’ha de destinar molt de 
temps d’organització. En el cas que en-
tréssim a formar part de la XESC, què re-
presentaria per nosaltres?

Paula: entenc i comparteixo la preocupa-
ció. Però no requereix la vostra participa-
ció, només caldria que en aquest cas el 
German vingués a les reunions. 

Manel Rivero: quina és la postura del departament d’Educació?



Paula: també signa el conveni de col·laboració, treballem conjunta-
ment.

Anna Valderrama: trobo que està bé que es faci difusió de la feina que 
fem, que sempre és quelcom que costa molt de fer. 

Paula: sí, és que si no difoneu el que feu és com si no ho féssiu!

Mariona: altres programes com el Comènius aposten per l’intercanvi 
internacional a Europa i posen els recursos necessaris per fer possible 
viatges de profes. Quins recursos són els que es posen aquí a disposició 
del programa?

Paula: no hi ha recursos econòmics, sinó recursos d’assessorament i 
materials. Es facilita la creació d’un espai d’intercanvi i la dinamització 
de la xarxa d’Escoles Verdes i Agendes 21 Escolars. 

Germán: Gràcies Paula per venir a fer-nos aquesta proposta. Ens toca 
ara reflexionar-ho al grup i donar una resposta. Moltes gràcies per la 
participació, des del Miquel Àngel als membres de la taula i sobretot a 
les escoles i educadores ambientals, com al personal municipal. 

4. Proper dia

Recordeu que el proper dia de trobada és el 28 d’abril, a l’escola Olivera. 
Treballarem la plàstica. 

Quedem el 28 d’abril
a les 17:30h

a l’escola Olivera.

Sant Cugat del Vallès, 23 de març de 2010


