
UNA PERSPECTIVA LOCAL PER  
ENTENDRE I APROPAR 
LA SOSTENIBILITAT I ELS PROBLEMES 
AMBIENTALS A L’ESCOLA

Formació oberta a tots els centres.

Dijous  
13 d’octubre de 2022, 

de 17.30 a 19.30

1a sessió Som Natura

(ubicació: Centre 
d’Interpretació de la 

Mitjana)

Dijous  
26 de gener de 2023, 

de 17.30 a 19.30

2a sessió Emergència 
Climàtica

(ubicació: espai per 
concretar)

Dijous  
23 de febrer de 2023,  

de 17.15 a 19.30
3a sessió Consum conscient, 

materials i residus

 (ubicació: visita a la planta 
de tractament de residus 

municipals de Montoliu) Inclou 
el transport d’anada i tornada  

a Lleida.

Dijous  
30 de març de 2023,  

de 17:30 a 19:30
4a sessió Riu Segre al seu 

pas per Lleida: Història 
ambiental la Mitjana, 

canalització i els Aiguamolls 
de Rufea” 

(ubicació: espai  
per concretar)

Calendari:

1. Ecodependència, relacions 
complexes interdisciplinàries.

2. Consum conscient, economia 
circular-economia lineal, gestió 
dels residus locals.

3. Emergència climàtica, energia, 
vulnerabilitats i adaptació local.

4. Transformació social i ecològica 
del territori provocada pel riu 
Segre al seu pas per Lleida.

Objectius
1. Formar els docents dins de la 

temàtica de la sostenibilitat des d’una 
perspectiva local i actual.

2. Facilitar la incorporació de la visió 
ambiental dins de la pràctica 
educativa.

3. Sensibilitzar els docents sobre les 
diferents problemàtiques ambientals.

4. Facilitar l’intercanvi d’experiències 
entre els centres educatius.

Continguts

La sostenibilitat és una paraula complexa i abstracta, 
sovint mancada de contingut local i pragmàtic per a 
moltes persones i centres educatius. Endinsar-se en 

la sostenibilitat com a disciplina transversal a l’escola 
requereix uns coneixements per poder entendre la 
complexa xarxa de relacions socials i ecològiques, 

l’ecodependència dels éssers humans, la manera com 
la nostra forma de viure (els nostres hàbits i el nostre 

consum) condiciona les relacions socials i ecològiques 
planetàries, la manera com aquest ordre de relacions 

socials i ecològiques ha originat l’emergència climàtica 
actual i local. Deixem de mirar als casquets polars per 
entendre què passa a casa nostra. Com a tancament, 
l’exemple de la transformació social i ecològica del 
territori associada al riu Segre al seu pas per Lleida 

ens facilita fer ús de tots els conceptes adquirits 
per entendre l’elevada complexitat i la rica història 

ambiental del Segre a Lleida.

Descripció:
Estructura:

Durada total: 8 hores i quart

4 sessions presencials

Formació reconeguda  
per la Generalitat de Catalunya.
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