Educació amb l’entorn i
desenvolupament rural

Presentació de recursos pedagògics
dels projectes Leader
Jornada tècnica en línia
Dilluns 29 de juny de 2020
Presentació
L’educació té un paper fonamental en
el desenvolupament socioeconòmic de
la nostra societat. És imprescindible
perquè, com a societat, coneguem i
valorem el que ens envolta.
Educar tenint en compte l’entorn, i a
més a més, fer-ho d’una manera
vivencial, és bàsic per garantir una
societat amb coneixements vinculats
amb el territori que li és proper. Crea
un vincle entre l’alumnat i el seu
territori que, alhora, genera un
sentiment d’arrelament i pertinença
claus per abordar aspectes com el
repte demogràfic que tenen les zones
rurals, entre altres.
L’objectiu de la jornada és sensibilitzar
la comunitat educativa amb la
importància que té l’entorn en
l’educació i el desenvolupament rural,
donar a conèixer els recursos
educatius
generats
per
alguns
projectes Leader a les escoles i
generar sinèrgies entre la comunitat
educativa, els Grups d’Acció Local i el
programa d’Escoles Verdes.

Programa
11.00 h Presentació de la jornada
Sra. Roser Bombardó, presidenta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA).
11.10 h Educació vivencial a partir de l’entorn com a eina de
desenvolupament rural
Sr. Francesco Tonucci, pedagog i membre de l’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione (Itàlia).
11.50 h Torn de preguntes
12.00 h Presentació del projecte Gustum
Sra. Alba Secanell, tècnica de l’Associació Leader de Ponent.
Sra. Irene Fondevila, mestra.
12.15 h Presentació del projecte Futurs Emprenedors Rurals
Sra. Judith Guasch, tècnica del Consorci Leader Noguera-Segrià Nord.
12.30 h Presentació del projecte Espais Naturals de Ponent
Sr. Enric Morera, tècnic de l’Associació Leader de Ponent.
Sra. Irene Fondevila, mestra.
12.45 h Presentació del programa Escoles Verdes
Sr. Lluís Pagespetit, pedagog i assessor del programa Escoles Verdes i
membre de viladraueducacio.com
13.00 h Torn de preguntes i cloenda de la jornada

Organització

@ruralcat

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
Inscripcions
Un cop realitzada la inscripció, rebreu un correu electrònic de confirmació,
juntament amb l'enllaç per accedir a la jornada, que es farà per mitjà de la
plataforma Google Meet.
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