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Una recerca aplicada

� Projecte de recerca "El procés d'ambientalització curricular dels centres 
escolars: reflexió, comunicació i acció", impulsat per la Xarxa d’Escoles per 
a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i dirigit pel grup Còmplex de la UAB.

� Grup de treball on hi participa professorat i assessors representants de 
diverses xarxes de la XESC.

� El projecte té una durada de dos cursos (2009/10-2011/12) i la metodologia 
es basa en sessions presencials dinamitzades pels investigadors del grup 
Còmplex.

� Les finalitats principals del projecte són: 

• Elaborar un conjunt d'orientacions per estimular el procés 
d'ambientalització curricular (AC) d'un centre educatiu.

• Establir un procés compartit entre diversos agents educatius que 
contribueixi a avançar en el bagatge respecte l'AC en el context català.
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L’ambientalització curricular en el 
programa agenda 21 escolar
Procés de desenvolupament de l’Agenda 21 Escolar a Sabadell



� L’ambientalització curricular és un procés reflexiu i d’acció orientat a assolir 
una educació per al desenvolupament sostenible en el desplegament 
curricular, vinculat a la gestió del centre docent i encaminat a promoure una 
societat més justa, solidària i participativa.

� L’ambientalització curricular ha de permetre l’anàlisi de la realitat 
socioambiental i la recerca d’alternatives coherents amb els valors de 
sostenibilitat. 

� L’ambientalització curricular abraça les distintes àrees de coneixement i 
fomenta accions en col·laboració amb diferents institucions.

� L’ambientalització curricular comporta adquirir unes competències de 
pensament global en relació amb el medi i fomentar la responsabilitat, el 
compromís i l’acció de la comunitat educativa vers el desenvolupament 
d’uns trets d’identitat ambiental.

L’ambientalització curricular: un pas 
més enllà

Anna M. Geli, Mercè Junyent, Rosa M. Medir, Fanny Padilla (2006). L'ambientalització curricular en l'ensenyament obligatori: 
una proposta de definició, caracterització i estratègies. Monografies Universitàries, 7. Generalitat de Catalunya. 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=yZabGGjLysk%3D&tabid=10628&language=ca-ES



• Procés flexible i adaptable a la realitat del centre 

• Metodologia que generi pensament i acció creatius, crítics i solidaris 

• Ambientalització dels documents estratègics del centre i de l’administració 
educativa 

• Coherència, vinculació i contextualització amb una gestió sostenible del 
centre 

• Comunicació entre l’entorn i la comunitat educativa 

• Avaluació i valoració coherents amb un pensament ambiental 

• Pràctica participativa i implicació de diferents institucions i agents 

• Treball personal i col·lectiu a escales local i global 

• Concrecions d’estratègies per a l’actuació educativa 

• Interpretació de la realitat com un sistema complex i canviant 

• Interdisciplinarietat i incorporació de la dimensió ambiental en els continguts 
curriculars 

Característiques de l’ambientalització
curricular



Diagnòstic del punt de partida

Identificació dels models d’educació ambiental i dels reptes que 
presenta el context de treball

Construcció d’un marc teòric compartit

Identificar focus de treball dins del marc teòric establert

Reinterpretació del context en funció del focus

Connexió amb el model didàctic

Identificar implicacions didàctiques

Reinterpretació del model didàctic

Establir creuaments entre els diferents focus i contextos

Disseny i realització d’accions educatives concretes

Pautes de treball: reflexió-acció-
reinterpretació



Ambientalització curricular com a 
procés dinàmic
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