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El repte de la
globalitat, 
és alhora un repte
de complexitat.

Edgar Morin (1.999)



El gran objectiu és aconseguir formar 

un cap ben clar , 

en comptes 
d’un cap ben ple.



De capacitar De capacitar perper actuar, actuar, tanttant
individual individual comcom col.lectivacol.lectiva , en favor , en favor 

de la de la sostenibilitatsostenibilitat del planeta.del planeta.

De què parlem quan ens 
plantegem educar 
ambientalment?

De què parlem quan ens 
plantegem educar 
ambientalment?



La transmissió de 
coneixements
no garanteix 

aprenentatges

Prova nª 1: El fracàs de la prevenció i el reciclatge
de residus





Matèria orgànica
45,74%

Paper i cartró
14,95%

Vidre
4,03%

Envasos lleugers
18,31%

Altres
16,96%

Composició de la brossa domèstica



Incineració/Di
pòsit
80%

Reciclatge
18,06%

Què se’n fa de la brossa que 
generem? Fins ara

Compostatge
4,81%

Rebuig: 78 %

Reciclat: 22 %



Els sistemes que millors resultats 
donen són els que prescindeixen 

de la voluntat del ciutadà: 
amb el porta a porta hom separa 

un 60-80 % dels residus

És el fracàs de l’educació?



La vida és ACCIÓ

DESCOBRIR

ACTUAR

COMPARTIR

RECONÈIXER Fa
 fe
liç
!



Prova nª 2: La major d’Escoles Verdes voldria fer
ACCIONS abans d’empatollar-se en diagnosis,

PCA, PES, PA, . . . 



Qui és el motor?

l’EDUCAND

Gestió de l’espai INSTITUCIONS

EspecialistesAmbientalistes, científics, autoescoles, 
empreses, . . . 

Convivents, conciutadans (Ass. Veïns,
Entitats, . . . , Tothom! )

Catalitzadorel� MESTRE



AGENTS  =  CÒMPLICES



Institut  Ramon Berenguer IV (Sta. Coloma de Gramanet



Sovint, el tractament de la realitat
des de l’aula afavoreix . . .

...el tedi

...l’abúlia

...l’ensopiment

...el desconcert

...la desesperança

...la desconfiança

...la sensació de fracàs

PER LA DISTÀNCIA



..posar-nos d’acord, MÉS

...tenir en compte factors, dinàmiques i 
agents diversos
... entomar la complexitat
...cercar informació a diferents fonts
...contemplar diferents perspectives
...concentrar-nos i dedicar més
...  ...

El treball fora de l’aula ens obliga a ...

No és tot això el que

cerquem amb l’educació?



Escola Josep Ferrà i Esteva (Olesa de Montserrat)

ACCIÓ TRIFÀSICA:

Consciència

Activitat
Vivencial

de descoberta
Acció

transformadora

MOTIVACIÓ
CONVICCIÓ

ARGUMENTACIÓ
CONFIANÇA

IMPLICACIÓ



Institut Escola La Tordera (Palautordera, Sant Celoni)



√√ IntegraciIntegraci óó

√√ FuncionalitatFuncionalitat

√√ AutonomiaAutonomia

√√ AutoregulaciAutoregulaci óó

√√ ComunicaciComunicaci óó: eix de tot l: eix de tot l ’’aprenentatgeaprenentatge

√√ ContextualitzaciContextualitzaci óó

√√ Actuant aprenem a actuarActuant aprenem a actuar



Escola El Cim (Vilanova i la Geltrú)



Sigueu feliSigueu feli ççosos


