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Formació i assessorament en Comunicació Ambiental 

Agenda 21 Escolar de Lleida 

Curs 2018/2019 

 

Cadascun dels projectes ambientals que enguany es realitzaran dins de l’Agenda 21 

Escolar té un valor fonamental en la generació d’idees, accions i processos 

d’aprenentatge en la comunitat educativa. Per aquesta raó i degut a les dificultades que 

tenim per afavorir l’intercanvi d’experiències entre centres, l’Agenda 21 Escolar vol donar 

un impuls a la comunicació ambiental a través de la generació d’un grup de Reporters 

Verds.  

Per aquest curs 2018/2019, hi ha un total de 9 centres educatius engrescats en accions 

específiques per a millorar la comunicació dels projectes ambientals cap a dins i cap a 

fora dels centres. La dinamització de l’intercanvi d’experiències i la reflexió del model de 

comunicació i de l’anàlisi dels missatges ambientals són reptes que volem abordar 

conjuntament amb vosaltres. 

Qui ens ajuda a transmetre els valors de la comunicació com a eina 

educativa? 

Per aquesta formació comptem amb Montse Freixanet, formadora Digital i Community 

Manager i Coach Families (Assesora de criança). La Montse té una àmplia experiència en 

alfabetització digital des que, a partir de la seva experiència personal, va entendre la 

importància de les noves tecnologies com a eines comunicatives.  

L’enfocament de la formació i l’assessorament: 

En aquesta formació només hem organitzat una primera sessió per donar un espai a la 

reflexió conjunta dels nous models de comunicació i algunes qüestions ètiques 

d’importància. Aquesta primera sessió servirà per a establir conjuntament amb els 

participants el possible model d’assessorament i dinàmiques educatives al voltant de la 

comunicació. 

Les properes sessions, i las seves temàtiques, es tractaran amb els participants en els 30 

min del tancament de la sessió.  
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Procés d’inscripció: 

1. Envia un correu a agenda21escolar@paeria.es indicant el teu nom i el del centre 

educatiu i el teu interès en participar. 

2. A continuació, t’envairem un correu confirmant la plaça i t’indicarem si hi ha algun 

tipus d’informació que necessitaríem abans de començar la formació. 

El curs té places limitades que s’adjudicaran per ordre d’arribada de les sol·licituds.  

No podrem registrar a més de 2 docents per centre, amb l’excepció que quedin places 

lliures. 

Es prioritzarà la inscripció dels centres que han registrat enguany projectes de l’àmbit de 

la comunicació Ambiental (Reporters Verds) i els participants en l’Agenda 21 Escolar de 

Lleida aquest curs 2018/2019. 

Termini d’inscripció: dilluns 26 de novembre a les 12.00 hores. 

Programa 

Sessió 1: La comunicació ambiental com a eina educativa 

Data: Dimarts 4 de desembre de 2018 

Lloc: a concretar (preferiblement es realitzarà a les instal·lacions d’un centre educatiu) 

Horari Contingut 

17.30 Benvinguda 

17.35  Introducció: Per què l’Agenda 21 Escolar impulsa la Comunicació Ambiental? 

17.45  L’ètica de la comunicació ambiental: seguretat, privacitat, fake news, transmissió 

d’estereotips i altres qüestions.  

19.45  Els Reporters Verds i la comunicació dins dels centres.  

20.15 Comiat 

 

El recurs d’assessorament 

En els 30 min de tancament d’aquesta primera sessió es proposarà la formació dels grups 

de Reporters Verds als centres i les possibles formes de dinamització. A més a més, 

reflexionarem sobre la possibilitat de fer alguns exercicis d’avaluació de missatges i 

campanyes mediambientals als centres.  
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Anima’t i participa-hi!!! 
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