Menjadors escolars
ecològics o agroecologia
escolar?
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 13 de desembre de 2018
Presentació
Actualment a Catalunya existeix un
creixent volum d’experiències de
menjadors escolars ecològics, uns
projectes que aposten per la millora de
la nutrició infantil i per la sostenibilitat
ambiental
i
social,
sovint
acompanyades
d’innovadores
iniciatives pedagògiques en uns
espais i temps tradicionalment no
docents, com el pati o el menjador.
Amb aquesta jornada volem visibilitzar
els punts forts i els obstacles
d’aquestes experiències, així com les
potencialitats de les noves tendències
d’agroecologia escolar, que procuren
anar més enllà de la simple compra
d’aliments ecològics i dotar els centres
educatius d’un projecte pedagògic i
alimentari engrescador des d’una
òptica agroecològica, de sostenibilitat i
de transformació social.
Aquesta jornada tècnica es realitza en
el marc de la V Edició del Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica de
la UAB (gener – juny 2019), i va
adreçada a tècnics d'institucions i
entitats que treballen en els àmbits
escolars,
agroalimentari
i
del
desenvolupament local.

Organització

Programa
17.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Espluga Trenc, membre de l’equip coordinador de la
Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
(IGOP/ICTA-UAB).
17.30 h Els menjadors escolars a Catalunya. Pot la compra pública
alimentària impulsar els menjadors ecològics?
Sra. Núria Bernat, Justícia Alimentària.
18.00 h Propostes pedagògiques des de l'agroecologia escolar
Sra. Mariona Espinet, grup de recerca d’Educació per la Sostenibilitat,
Escola i Comunitat (GRESCA-UAB).
18.30 h Casos pràctics d’agroecologia escolar
Sr. German Llerena, Ajuntament de Sant Cugat.
19.00 h Les reivindicacions de les AMPA/AFA respecte als menjadors
escolars
Sr. Xavier Montagut, Xarxa de Consum Solidari.
19.30 h Debat i torn obert de paraula
Modera: Sra. Ariadna Pomar, Arran de Terra i membre de l’equip de la
Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
(IGOP/ICTA-UAB).
20.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Casal de joves Palau Alòs
Carrer de Sant Pere Més Baix, 55
08003 BARCELONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través d’aquest enllaç:
http://ves.cat/enV9. Contacte:
Sra. Ariadna Pomar León (Tel: 665 123 889 – A/e: ariadna@arrandeterra.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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