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Educació Ambiental ‐ Escoles Verdes
Educació per a la Sostenibilitat
Programa d'Escoles verdes. Té com a objectius,
sensibilitzar, dinamitzar i donar suport als centres
per tal que incorporin els principis i valors de la
sostenibilitat en tots els àmbits de la vida
escolar.
En aquest apartat trobareu tota la informació sobre com adherir‐
se al programa escoles verdes, quins són els centres adherits, i
quins tipus d'activitats realitzen.
Document marc (gener 2012)
Escoles Verdes de comarques gironines. Web
Blog Instituts "Escola Verda" de la Selva
Butlletí electrònic e‐Escoles Verdes
Centres adherits al Programa Escoles Verdes. Comarques gironines
XESC. Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya,
formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals. Promou
programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres
educatius de Catalunya
Projecte Escola Verda. Exemples.
ESC La Vall (Osor)
ESC Mare de Déu dels Socors (Hostalric) Projecte 2015‐2017
ESC Guilleries (Sant Hilari Sacalm)

Notícies
FÒRUM
TERRITORIALESCOLES
VERDES. SECUNDÀRIA
El passat 30 de març es va
celebrar a la Casa de
Cultura de Girona, una
jornada d'intercanvi amb els
alumnes dels comitès
ambientals dels centres
verds de secundària de
comarques gironines. Del nostre àmbit geogràfic hi van participar
5 centres. Durant el matí els alumnes van intercanviar
experiències, sota el lema Compartim‐ho tot i posem‐ho en
comú!També es va feruna xerrada, a càrrec de Grup de Defensa
del Ter (GDT). I un treball en petits grups amb posada en comú
posterior. Els alumnes van reflexionar entorn a la pregunta: Com a
ciutadans quines eines tenim per detectar i denunciar punts
negres? I el professorat ho va fer sobre: Com podem treballar
aquesta problemàtica socioambiental a nivell curricular? Què
podem fer des de l’Institut? Veure reportatge
FÒRUM TERRITORIAL
ESCOLES VERDES.
PRIMÀRIA

Educació per a la Sostenibilitat. XTEC.
Projectes transversals. CESIRE
Veure

Riudarenes va acollir el
passat divendres 3 de
març el 1r FÒRUM
D'ESCOLES D'INFANTIL I
PRIMÀRIA DE LA COMARCA
DE LA SELVA. La trobada es
va dur a terme a Can

Deures d'estiu
Dia de la Ciència
Experimenta la ciència!

2017. ANY INTERNACIONAL DEL TURISME
SOSTENIBLE

Fòrum d'idees,
emprenedoria i recerca i
mostra de treballs de
recerca

Moragues, seu de la Fundació Emys. Els 60 alumnes i 9 docents que
hi van participar van poder intercanviar experiències de bones
pràctiques ambientals, jugar tot aprenent les problemàtiques de
determinades espècies i també van poder col.laborar en dues
accions al territori: la naturalització del rec Moliner i el control
d'espècies invasores a la riera de Santa Coloma. Un autobús va fer
la ruta que va portar 3 de les 4 escoles a Riudarens. L'ESC Castell
de Farners, de Santa Coloma va anar‐hi en bicicleta.

PMTIC Projecte de
manteniment TIC
Projecte Les Oliveres
The English Day
Trobada de Cant Coral
d'ed. primària

2017. Any Internacional del Turisme Sostenible

Suport tècnic
Àrea de suport tècnic

Utilitats

Protegim el medi ambient

Altres eines

Documents
Perspectiva Ambiental. Dossier periòdic d'educació
ambiental en format d'unitats didàctiques
Quaderns d’educació ambiental
Butlletí Escoles Verdes
Aula verde
Cens entitats d'educació ambiental de Catalunya
Agents del clima. Dossier pedagògic. Cicle superior de Primària
Repensar la filosofia ambiental del centre
Propostes didàctiques per a reduïr el consum energètic als centres.
Illes Balears
¡Un calor achicharrante! Conte sobre el canvi climàtic
Un mon diferent. Efecte del canvi climàtic a les comarques
gironines. Documental produït per La Copa SCCL, amb el suport
del Departament de Territori i Sostenibilitat, es pot veure en línia,
acompanyat d'una guia metodològica per treballar‐lo amb
secundària i amb adults.
L'aire. Informació bàsica i recursos educatius. Ed. Graó
Guia per fer l'Agenda 21 escolar
Propostes senzilles per reduir els residus
Salvem els animals. Proposta didàctica per a Cicle mitjà de
Primària
Estanys de Sils. Quadern didàctic. A la descoberta de l'estany de
Sils. Una història de la tortuga poruga.
El joc de l'aigua. Agencia Catalana de l'Aigua
Boscos sense fronteres
Guia per a l'estalvi energètic
Medi ambient amb humor

Directe a l'aula!
Enllaços d'interès
Propostes i recursos
educatius
Zona de descàrrega

Zona «el Rebost»
El nostre rebost

Zona d'usuaris
identificats
(Identificació requerida)

Guia pràctica d'horticultura ecològica
Hort i jardí escolar Medi ambient. Generalitat de Catalunya

https://sites.google.com/site/seselva1/Home/educacioambientalescolesverdes

Reportatge fotogràfic. Més informació de la Trobada aquí

L’Agenda Llatinoamericana
2017
ECOLOGIA INTEGRAL:
RECONVERTIR‐HO TOT
L'Agenda és una iniciativa
llatinoamericana amb vocació
mundial, que vol ser una eina de
reflexió al voltant de temes polítics i
socials des d'un vessant constructiu i
crític. La Comissió de l'Agenda en
porta l'edició catalana des de 1995.
Aquest any 2017, amb el lema ECOLOGIA INTEGRAL:
RECONVERTIR‐HO TOT constitueix una bona eina per treballar
l'ecologia integral
Al portal web trobareu documentals, llibres i materials i
recursos diversos. Ves‐hi

TRANSELVA 2016
El passat cap de
setmana, els dies 7 i 8
d'octubre, al voltant de
80 alumnes i una
vintena de professors
d’instituts de la
Comarca de La Selva
han participat en la
ruta a peu de Sant
Hilari Sacalm a Lloret
de Mar que culmina el
projecte col·lectiu del Seminari d'Educació per a la
Sostenibilitat del curs 2015‐16 i que es va haver d'ajornar el
passat mes de maig degut al mal temps. Aquest projecte s'ha
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