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Una nova Agenda 21 Escolar

Abans                    Ara



  

Una nova Agenda 21 Escolar
 Suport del programa a les escoles

Assessoria d'un/a expert/a Intercanvi, recursos i projectes



Una nova Agenda 21 Escolar

 Recerca i acció etnogràfica

Conèixer i intervenir en els 
processos “petits” i “des de prop” 
per anar intervenint de manera 
conjunta.

Conèixer “des de dalt” el que passa 
i fer propostes perquè les apliquin 
a l'escola.

etnografia???



  

Una nova Agenda 21 Escolar

 Participació dels i les mestres

Joe O`Donovan: 
The Fool on the Hill

“Todos a la una...”



  

Una nova Agenda 21 Escolar

 Participació dels educadors/es



Una nova Agenda 21 Escolar

 Participació dels educadors/es

Assessors externs que “entren” i 
“surten”.

Educadors/es “de centre” i 
“de comunitat”.



  

Una nova Agenda 21 Escolar

 Àmbits temàtics... i participació de l'alumnat

Sostenibilitat = energia = tecnologia Agroecologia escolar
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 Àmbits temàtics

Sostenibilitat = energia = tecnologia Agroecologia escolar

Àmbits temàtics... i participació de l'alumnat



  

L'escola sostenible:
Nous reptes

“Les xarxes locals que formen part de la XESC ofereixen als centres 
educatius que en formen part els serveis següents:

   1. assessorament i seguiment continu dels programes d’educació per a 
la sostenibilitat de cadascun dels centres.
   2. organització d’espais d’intercanvi d’experiències i accions formatives 
per al professorat dels centres que formin part d’aquesta Xarxa local.
   3. coordinació i difusió de les propostes educatives que s’organitzen en 
el marc de la XESC”. (http: // www. xesc.cat/ xesc /conformarpart.html) 



L'escola sostenible:

Un lloc on arribar?
Un camí que començar?
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