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Inscripció gratuïta: https://forms.gle/9FDWXPAn1q9ahfce6 
 

 
El Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) i el Projecte ERASMUS+ Acadèmia per 

educadors per un futur sostenible (EduSTA), us convidem a una jornada de formació i reflexió sobre l’educació 

per a la sostenibilitat a l’educació infantil i primària.  

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA. 17.00-17.40 Sala d’Actes   

Presentació: Àngel Alsina (Director del GRECA) i Jaume Ametller (IP del Projecte EduSTA)   

Ponències breus d’introducció de la temàtica de la Jornada: 

• “La transformació social i ambiental a través de l’educació per a la sostenibilitat”. Anna M. Geli. 

Catedràtica de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctiques Específiques 

(UdG). 

La sostenibilitat s’entén com una manera de pensar i de viure, que genera transformacions socials, 

ambientals i econòmiques. El  sentit i els valors de l’educació per a la sostenibilitat es desenvolupen de 

manera transdisciplinària a partir de l’educació científica, matemàtica i humanista. 

 

• “Aprenentatge Basat en Reptes i Sostenibilitat cocreant amb diferents agents educatius”. M. Rosa 

Terradellas. Professora Titular de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia 

(UdG). 

Es descriu com s’integra la sostenibilitat en el treball de reptes fent-ho des de processos de cocreació amb 

altres professionals de l’educació. 

TALLERS. 17.45 a 18.30 

• Taller 1. Aula 37. “Materials de construcció sostenible a primària”. Fàtima Dalmau. Mestra a l’Escola 

Camins (Banyoles) i professora associada de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de 

Didàctiques Específiques (UdG). 

Es tracta la recollida de dades observant l'entorn del voltant de l'escola; l’anàlisi crítica de la realitat 

observada i la seva problemàtica; i l’ús de diferents processos científics i matemàtics per trobar 

alternatives i solucions des de la perspectiva de la sostenibilitat.  

 

• Taller 2. Aula 170. “La sostenibilitat i els valors mediambientals a les aules d’infantil i primària”.  Joan 

Llorens. Director a l’Escola J.M. Peremàs (Mataró).  

L'alumnat ha de jugar un paper actiu en la cura i respecte de l'entorn més proper i a nivell global 

proporcionant hàbits de vida sostenible. També cal que participi en propostes  que permetin avançar cap 

als objectius de desenvolupament sostenible de manera conscient i contextualitzada. 

https://forms.gle/9FDWXPAn1q9ahfce6


 

• Taller 3. Aula 172. “Educar  per la sostenibilitat a infantil i primària: analitzem la qualitat de l’aire de 

Girona” Mariona Rojals. Coordinadora escoles verdes i de la Xarxa de CME de l’Escola Migdia (Girona); 

Marta Massó. Cap d'estudis de l’Escola Migdia (Girona). 

Es vol fer conscient a tot l'alumnat i famílies de com n'és d'important l'aire que respirem i què podem fer 

per a millorar-lo.  

 

• Taller 4. Aula 252. “El parc de les olors de Celrà”. Gemma Fajula. Mestra a l’Escola L'Aulet (Celrà). 

Es proposen diverses activitats per treballar la sostenibilitat de manera contextualitzada a infantil i 

primària en el Parc de les Olors de Celrà. 

DEBATS AMB BERENAR. 18.30 a 19.15. Aules 37, 170, 172 i 252 

En grups reduïts, es posen en comú inquietuds en torn a l’educació per a la sostenibilitat a les aules d’infantil 

i primària. 

TANCAMENT DE LA JORNADA 19.20-20.00. Sala de Graus (Aula 65) 

• “Sostenibilitat i projectes maker”. Sílvia Zurita. Tècnica del Centre de recursos pedagògics específics de 

suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) del Departament d’Educació. 

La cultura maker i els espais de creació estan entrant cada cop més als centres educatius, i la sostenibilitat 

té molt a dir en tot aquest món. El Departament d'Educació ha engegat el pilot del projecte FAIG amb la 

intenció d'aprendre com podem fer servir aquests laboratoris de creació per millorar l'aprenentatge amb 

sentit de l'alumnat. Es descriu com assegurar un espai a la sostenibilitat en aquests projectes. 

 

• “Síntesi de la Jornada”. Marta Gual. Professora associada de Didàctica de les Ciències Experimentals del 

Departament de Didàctiques Específiques (UdG). 

Es lliurarà certificat d’assistència després de respondre un formulari de valoració 

que s’enviarà posteriorment 

Organització  
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