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I I  S I M P O S I  X E S C  
Escola i Territori 

 
Dijous, 3 de juliol de 2014 

Auditori de Cornellà de Llobregat (C. Albert Einstein 51, Cornellà de Ll.) 

 
P r o g r a m a  

09:00h    Recepció dels assistents 

09:45h    Benvinguda institucional , a càrrec de: 

Sr. Manuel Ceballos, Tinent d’Alcalde de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient de 
Cornellà de Llobregat. 

Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 

Sr. Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de 
Catalunya. 

10:00h    Diàleg sobre la relació Escola-Territori  

Intervenen:  

Sr. Jordi Sargatal, biòleg, especialista en gestió d’espais naturals, divulgació i 
educació ambiental. 

Sr. Jordi Pigem, doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialista en 
filosofia de la ciència i pensament ecològic. 

Modera: Sra. Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

10:45h    Pausa cafè  Exposició d’entitats (Consulteu pàgina 2 del Programa) 

11:45h    Taula rodona El paper de l’entorn en el centre educatiu i les possibilitats que ofereix 
com a: 

• Font de coneixement , a càrrec del Sr. Jordi de Manuel, doctor en biologia i 
professor de secundària 

• Espai per a la intervenció , a càrrec del Sr. Joan Manel Riera, biòleg expert en 
educació ambiental  

• Oportunitat per cooperar i treballar en xarxa , a càrrec del Sr. Daniel Giménez, 
especialista en treball col·laboratiu i membre de l’equip de Gestió del Coneixement 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

13:00h   Àgora d’entitats ambientals 

Presentacions simultànies de projectes d’entitats que treballen la relació escola-
territori (Consulteu pàgina 2 del Programa) 

14:00h   Cloenda 
 
 
Nota: El Simposi de la XESC és una activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament amb 5h de formació. 
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Presentacions a l’Espai Àgora d’entitats ambientals  

 Projecte Breu descripció Entitat 

1 CompensaNatura i Selvans  Preservar els darrers boscos madurs de Catalunya, 
de les mateixes dimensions que el centre educatiu. 

Acciónatura 

2 Alliberaments  Participar en l'alliberament d'eriçons recuperats i 
òlibes nascudes en captivitat. 

Associació de Defensa i 
Estudi de la Fauna i Flora 
Autòctona (ADEFFA) 

3 Cursos de circulació segura a les 
escoles 

Programa dirigit a la transició de primària a 
secundària per ensenyar els alumnes a circular amb 
bicicleta. 

Biciclot SCCL 

4 Desembruta 
Detectar les zones afectades per l'abandonament de 
residus mitjançant la participació 2.0 i accions de 
sensibilització i restauració. 

Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable 

5 Mapes sonors de la natura 
Apropar els estudiants de secundària i batxillerat a les 
ciències de la natura a través del treball amb el so 
(enregistrament sonor i edició informàtica). 

Grup de Recerca en 
Tecnologia Musical 
(Universitat Pompeu Fabra) 

6 Conservació de la biodiversitat 
agrícola de Catalunya 

Multiplicació, caracterització, conservació i distribució 
de les varietats agrícoles autòctones. 

L'Era, Espai de Recursos 
Agroecològics 

7 Avesyclima i La caixa del temps. 
Canvi climàtic i ocells 

Definir evidències del canvi climàtic a partir dels 
canvis fenològics en la migració dels ocells. Cicle 
superior de primària. 

SEO/BirdLife i Nusos. 
Activitats científiques i 
culturals SCCL 

8 Estalvi energètic cooperatiu 
(Estalvicoop) 

Treballar l'energia i l'estalvi energètic amb tota la 
comunitat educativa per a la gestió conscient del 
consum energètic. 

Tarpuna SCCL 

 

Entitats confirmades a l’Exposició d’entitats (paus a-cafè) 

• Acciónatura 

• Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) 

• Àmbit energètic 

• Biciclot SCCL 

• Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (CENBN) 

• Escoltes catalans 

• Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable 

• Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa Alcubierre 

• Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) 

• Grup de Recerca en Tecnologia Musical (Universitat Pompeu Fabra) 

• L'Era, Espai de Recursos Agroecològics 

• SEO/BirdLife i Nusos. Activitats científiques i culturals SCCL 

• Tarpuna SCCL
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 Com arribar-hi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza:   

La XESC està integrada per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de: Argentona, Badalona, Barcelona, Cornellà de Ll., L’Hospitalet de Ll., Lleida, El Prat de Ll., Sabadell, Sant 
Boi de Ll., Sant Cugat del V., Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Ll., Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú. 
                                                                       

  

Transport públic: 

FGC: Almeda 

Autobusos: 57, 67, 68, 95, L10, L46, L52, L74, L75, 
L82, L85 

 

Transport privat: 

Ronda de Dalt: sortida 15 o 16A 

Ronda Litoral: sortida 16A i 16B 

A-2: sortida 609 

Aparcament gratuït limitat al recinte de l’Auditori. 
Com a alternativa, es pot aparcar sense cost al 
centre comercial Splau! i caminar uns minuts fins a 
l’Auditori. 


