L’Aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental
per conservar rius, basses i rieres
22 de març de 2019. De 9:30 h. a 14:00 h.
Sala d’Actes de l’edifici del Vagó
Comte d’Urgell, 187 (Recinte de l’Escola Industrial). Barcelona.
En motiu Dia Mundial de l’Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona organitzem la
jornada “L’aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental per conservar rius, basses i
rieres”.
Una jornada destinada a totes aquelles persones (representants d’ajuntaments, entitats o
centres educatius) amb ganes de conèixer com l’Aprenentatge Servei esdevé una eina
educativa de transformació comunitària.
Podeu inscriure-us en el formulari que trobareu en aquest enllaç.

Programa
9:00 – 9:30
9:30 -9:45

Recepció dels assistents
Benvinguda i presentació de la jornada
Josep Planes. Subdirector general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Inma Pruna. Gerent de Serveis de Medi Ambient. Diputació de Barcelona.

9:45 – 11:00

Què és l’aprenentatge servei i què pot aportar a l’educació ambiental?
Maribel de la Cerda. Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

11:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 12:30

Guia pràctica d’Aprenentatge Servei en ecosistemes aquàtics continentals.
Una experiència didàctica i comunitària de compromís amb el medi ambient
Jesús Canelo. Societat Catalana d’Educació Ambiental
Marina Barroso. Societat Catalana d’Educació Ambiental

12:30 – 13:30

Taula rodona: Per què sumar-se a l’Aprenentatge Servei?
El rol dels ajuntaments:



“Parets, net, lliure de brossa” i “Parets, lliure d’espècies invasores”. Ferran
Lozano. Ajuntament de Parets del Vallès.
“Ajudem el bosc de ribera del riu Llobregat”. David Calabuig. Ajuntament de
Cornellà de Llobregat.

El rol de les entitats:


“Projecte Rius”. Associació Habitats. (Pendent de confirnar)

El rol dels centres educatius:


13:30 – 14:00

“Aprenentatge Servei a la Riera de Ribes”. Anna Gris. IES Montgrós de Sant
Pere de Ribes.

Torn obert de preguntes i debat

