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V Jornades per una nova cultur a de l’aigua a Barcelona
El passat 17 de novembre, es va presentar en el marc de les V Jornades per una nova cultura de
l’aigua a Barcelona dues experiències que hem pogut desenvolupar o estem treballant per
desenvolupar de la SCEA, amb la ponència L’Educació ambiental a les escoles. Lluís
Pagespetit i Blancafort
Els camins de l’aigua dolça
Un joc elaborat per un grup de treball de la Societat Catalana d’Educació Am biental, amb el suport
del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Joc de gran format, amb diferents dinàmiques que permeten als participants sentir-se com a part
integrant del cicle de l’aigua o adonar-se que globalment l’aigua és un recurs limitat i està repartit
de forma desigual. Amb l’objectiu d’identificar les principals problemàtiques i plantejar-se
preguntes i algunes solucions relacionades amb la gestió, ús i consum de l’aigua.

De Font en Font -aprenem de l’aiguaUn programa sorgit al si del seminari de formació permanent de professorat de la Vall del Ges a
Osona, a redós del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Des del curs 2005/06 s’ha anat complementant amb un material didàctic composat per un dossier
per a primària, un per a secundària i un de material complementari, per tal de fer un treball de
camp i de coneixement d’aquest valor patrimonial. Amb la finalitat de revaloritzar les fonts com a
valor social i natural vers una nova cultura de l’aigua. Una proposta curricular amb continuïtat, que
fomenta la participació i el treball en xarxa. Ara compta amb nou escoles, que integrades també al
programa escoles verdes fomenten el coneixement, la recerca i l’actuació en el propi entorn i la
seva realitat. Des de la SCEA, s’està estudiant la possibilitat de participar en la implementació
d’aquest programa a les comarques tarragonines. Pròximament, més informació!

La SCEA als Esmor zar s 21
El passat mes de desembre va tenir lloc al restaurant biològic Unicornius el tretzè esmorzar
d’Acció 21, dedicat a l’educació ambiental i a la comunicació.
Pau Senra, director de KdV, Consultor Cultural, va donar a conèixer la tasca de KdV com a
empresa promotora de la cultura, difusora d’activitats i bones pràctiques i facilitadora de xarxes
fluïdes. Júlia Garcia, vice-presidenta de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, va explicar
el procés del Fòrum d’Educació Ambiental, un procés participatiu per repensar l’educació davant
els reptes de la sostenibilitat. L’associació el va endegar l’any 1998 i actualment es manté vigent.
Irene Pueyo, d’Acció Escolta de Catalunya va presentar el treball en l’eix d’educació per la
sostenibilitat. En els darrers cinc anys, Acció Escolta ha desenvolupat i posat en pràctica l’Agenda
21 dels agrupaments i ha dut a terme projectes com el de la promoció de la mobilitat sostenible
per anar al cau (Camí Amic), entre molts altres. En acabat es va obrir un debat sobre el paper de
l’educació i la comunicació en el desenvolupament de la cultura de la sostenibilitat. Van assistir a
l’acte cinquanta persones, representants de 32 institucions, entitats i empreses signants de
l’Agenda 21.

LES VOCALIES INFORM EN...
PROJECTES EUROPEUS
LES ESCOLES CATALANES JA HAN CONEGUT EL JOC DE COMERÇ D’EMISSIONS
Entre desembre i gener s’han portat a terme les primeres sessions en línia per conèixer el joc de
comerç d’emissions. Les escoles catalanes han rebut la proposta de fer ús d’aquesta nova eina
pedagògica per tal d’explicar una de les eines que existeixen per frenar els efectes del canvi
climàtic. En total s’han creat una cinquantena d’equips.
Ara en aquests moments s’està fent la valoració del joc amb la voluntat de millorar-ne el
funcionament i el seu ús i per això s’ha enviat a totes les escoles que han participat en el joc que
aportin la seva opinió.
El projecte Minerva com a tal ja s’està acabant. A finals del mes de gener es preveu la realització
d’una última reunió a Letònia per fer la valoració del joc a nivell internacional i parlar de les
possibilitats que té el joc a partir d’ara.
Per a més informació sobre el projecte Minerva podeu posar-vos en contacte amb l’Elena Forcada
a través del correu electrònic eforcada@lavola.com

Servei de Documentació d’Educació Ambiental:
•

FOLCH, R. Tu en el món teu: ecologia quotidiana i sostenibilitat. Barcelona: Obra Social
Caixa Terrassa, 2007. 181 p.
Catàleg de la instal·lació museogràfica permanent que porta el mateix títol ubicada al
Centre Cultural Caixa Terrassa. Presenta de manera molt gràfica un seguiment detallat de
les línies temàtiques de la instal·lació i també recull una selecció de les millors pràctiques
ambientals per a la nostra vida diària.

• Un passeig didàctic pels boscos prim aris. Barcelona: Abacus cooperativa, 2007. 196 p.
Material didàctic adreçat al professorat de primària, ESO i batxillerat. Aquesta guia és fruit d’un
conveni de col·laboració entre Greenpeace i Abacus cooperativa que permet fer-ne difusió de
la campanya Salvem els boscos primaris. La finalitat és introduir la defensa dels boscos
primaris a les aules i als centres educatius mitjançant activitats participatives.

•

CASANOVAS, X. L’energia solar a Barcelona: l’ordenança solar tèrmica = La energía solar
en Barcelona: la ordenanza solar térmica. Barcelona: Agència d’Energia de Barcelona,
2007. 67, 67 p.
Publicació capiculada que presenta un estudi que identifica, documenta i analitza les accions
empreses per l’Ajuntament de Barcelona en relació amb l’energia solar, especialment les
referents a l’Ordenança Solar Tèrmica. Inclou una avaluació dels resultats aconseguits i els
efectes en l’entorn.
•

BATET, S. Materials didàctics basats en l’Informe Planeta Viu. Barcelona: Unescocat;
Angle; Fundació Territori i Paisatge, 2007. 36 p. + 1 cd-rom.
Material educatiu adreçat a segon cicle d’ESO i batxillerat. Aquest recurs és un
complement de l’Informe Planeta Viu ja que totes les activitats que es proposen fan
referència als seus continguts, gràfiques, esquemes i mapes. Com a material
d’acompanyament inclou un cd-rom amb la versió completa de l’Informe Planeta Viu.

Subvencions, pr emis i ajuts
• Difusió activitats educatives persones adultes [BOE 64 de 15 de març de 2007]
Convoca: Ministeri d'Educació i Ciència - Departament d'Educació
Objecte: Subvencions a les entitats sense afany de lucre per a la celebració, durant l'any 2007,
de congressos i jornades de difusió d'activitats destinades a l'educació de persones adultes en
el marc de l'aprenentatge al llarg de la vida.
Termini: 30 de març de 2007
Més informació al web
• Voluntariat Ambiental VOLCAM 2007
Convoca: Caja de Ahorrros del Mediterraneo
Objecte: El Programa VOLCAM d'Ajut al Voluntariat Ambiental té com finalitat contribuir a la
promoció d'iniciatives de participació social per a la conservació del patrimoni i la millora de la
qualitat ambiental. Projectes ambientals que afavoreixin la participació ciutadana i fomentin el
voluntariat.
Termini: 31 de març de 2007
Informació al web

Us fem saber ...
•

En el marc del cicle de xerrades “Som el que mengem” el dissabte 26 de gener hi
haurà una xerrada sobre les cooperatives de consum a càrrec de Jordi Albaladejo,
historiador i de Maribel Salas de la cooperativa El Garrofer.
Visió general sobre la situació actual de les
cooperatives de consum ecològic, agrupades
moltes a l’Ecoconsum, i visió històrica del que
han suposat les cooperatives de consum de
principis de segle XX amb l’explicació de
l’experiència de La Moral. També s’aprofitarà per
fer una visita a la Cooperativa “El Garrofer” i
explicar el seu funcionament.

•

El dilluns 28 i dimecres 30 de gener Acció Catacrac i el Centre de Recursos de Barcelona
Sostenible organitzen un taller de construcció de làmpades amb materials de rebuig.
Anima’t a aprendre a reutilitzar els nostres residus, alhora que a prendre consciència de la
quantitat de residus que genera el nostre ritme de vida. De 18.00 a 20.00 al CRBS.

•

Al Servei Civil Internacional de Catalunya hi haurà una sessió de video-fòrum sobre
educació i participació. Passi dels documentals "El món vist des de l'adolescència" i "La
participació a l'escola". Col·loqui amb Jordi Oriola (director dels documentals), Héctor
Colunga (educador de la Fundació Marianao) i Sílvia Castillo (tècnica de desenvolupament
comunitari del barri de Marianao a Sant Boi).El dia 31 de gener a les 20.30 h. Al C/ Carme,
95 Baixos, Barcelona.
Per a més informació i inscripcions: formacio@sci-cat.org // 934 41 70 79
•

El Fòrum Social Català neix el juny de 2007 d'una
autoconvocatòria dels mateixos moviments socials per
respondre a la Jornada d'Acció Global del 26 de gener, nascuda
en el marc del Fòrum Social Mundial del 2007. El dia 25 i 26
tindran llocs els actes centrals a la Universitat de Barcelona
(plaça Universitat), però durant el cap de setmana previ (19-20) i
la setmana posterior (21-24 de gener) hi haurà actes de forma
descentralitzada arreu dels Països Catalans. El dia 27 es
celebrarà la manifestació “Un altre món és possible”.

•

Pel dia mundial de l’Educació Ambiental DEPANA Tarragona i la Sínia de Gaià
proposen anar a netejar la part litoral i bosc de Tamarit i la instal·lació de caixes niu per a
commemorar aquest dia. La cita és a Cala Jovera (Castell de Tamarit – Alfatulla) a les
10.00 h. Inscripcions a: sinia@siniadelgaia.com Tel. 977 62 22 12

•

El Centre de Recursos de Barcelona Sostenible
ens ha fet arribar el seu programa d’activitats per
aquest hivern relacionades amb el consum i els
residus. Per més informació i inscripcions: Tel. 93
237 47 43 – http://www.bcn.cat/agenda21/crbs/

•

El programa d’activitats de l’Aula Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada
Família ja està disponible. Aquest mes de gener fan un taller d’eficiència energètica per a
conèixer i aprendre a escollir els electrodomèstics i vehicles més eficients. Per veure el
programa o més informació: http://www.aulambiental.org/Activitats.htm

•

Us recomanem que feu un cop d’ull als cursos d’Educació Ambiental que organitza el
Centre d’Estudis Suport Associatiu i la Fundació Catalana de l’Esplai. “La sostenibilitat en
el centre educatiu” o “La força del sol” son alguns dels títols que es poden trobar a la
seva web: http://www.esplai.org/cursos/main.asp

•

Ecoserveis obre la 2ª edició del curs on-line “Eficiència energètica i energies
renovables: respostes domèstiques al canvi climàtic. El curs es desenvoluparà del
26 de Febrer al 23 de Maig del 2008 a la plataforma virtual de la UOC (Universitat Oberta
de Catalunya). Pels socis i sòcies de la SCEA hi ha un descompte; 130 euros enlloc de

150 euros. Les persones interessades poseu-vos en contacte amb la secretaria de la
SCEA: scea@pangea.org.
•

Eco-union organitza la tercera edició del Curs d'Ecologia Urbana i Canvi Climàtic en
format on-line i amb la col·laboració amb la UOC, el Campus por la Paz y la Solidaridad
i la UPC. El curs va dirigit a estudiants, associacions, tècnics de medi ambient i
professionals d'arquitectura, urbanisme, gestió del territori, mobilitat, etc. Descompte als
socis i sòcies de la SCEA, ( de 190 euros a 150). Del 4 de febrer al 28 de març del 2008;
30 hores Inscripcions fins al 24 de gener. Inscripcions i més informació: www.ecounion.org

•

L’aula d’ecologia celebra enguany a la casa Elizalde el seu tretzè cicle de
conferències. Durant aquesta edició es realitzaran contribucions sobre el canvi climàtic
en els aspectes socials, econòmics i ecològics. Així mateix, es tractarà quina és la funció
i problemàtica dels espais naturals a l’entorn urbà. Per més informació:
http://www.casaelizalde.com

