Biodiversitat a les
escoles: experiències i
recursos
Jornades tècniques en línia
Dilluns 29 i dimarts 30 de juny de 2020

Presentació
Ningú dubta que si volem canviar una
societat, i fer que aquest canvi sigui
sostenible en el temps, necessitem
ciutadanes i ciutadans ben informats,
amb coneixements de la realitat que
els afecta com a professionals,
consumidors/es o ciutadans/es. I on
es creen els pilars d’aquesta
ciutadania és a l’escola.
Amb aquesta jornada volem donar
recursos,
explicar
experiències
replicables i animar les/els mestres de
les escoles, tant d’educació primària
com secundària, a utilitzar els horts
com una eina més d’aprenentatge a
les escoles.
Perquè l’hort, la biodiversitat i les
varietats locals són recursos per
treballar la biologia, les matemàtiques,
l’escriptura, el saber tradicional... i ben
aplicades permetran una societat on
s’entengui i es respecti la cultura
agrària, els ecosistemes, una societat
més respectuosa amb el medi
ambient, preparada per entendre i
afrontar el canvi climàtic, amb
solucions reals i sostenibles.

Programa
Dilluns 29 de juny..........................................................................................200922 / 2,00
10.00 h Entrada a la plataforma i benvinguda
10.10 h Presentació de la jornada
Sra. Marta Arce, Escola Agrària de Manresa.
10.15 h Treballar l’hort de l’escola a l’aula: Recursos transversals
per a totes les matèries
Sr. David Sagalés, CRP d’Osona.
11.20 h Biodiversitat i varietats locals a l’hort de l’escola: experiències
a primària
Sra. Joana Casals, mestre cicle mitjà escola Terra Nostra.
12.00 h Cloenda de la jornada

Dimarts 30 de juny........................................................................................200252 / 2,00
10.00 h Entrada a la plataforma i benvinguda
10.10 h Acompanyament a les aules: la biodiversitat agrària a les
escoles
Sra. Mar Cabanes, associació Llavors d’ací
11.20 h La biodiversitat com a recurs a la formació agrària:
experiències al cicle formatiu de grau mitjà
Sr. Ernest Valls, Escola Agrària de Manresa.
12.15 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquestes dues jornades es realitzaran en línia. Per seguir-les cal inscriure’s
a l’enllaç que figura a la part inferior d’aquest programa, caldrà que indiqueu
a quina jornada us voleu inscriure (o totes dues).
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.
La jornades començaran a les 10.00 h i duraran 2 hores, aproximadament. Després de cada ponència s’obrirà un torn de preguntes per tal que
els assistents puguin transmetre les qüestions als ponents.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
Inscripció

@ruralcat

1234
1234 // 3,00
3,00

