I FÒRUM DE LA XESC
Vallès Occidental
23 de març de 2011
Parc Central del Vallès
Benvolguts i benvolgudes,
Ens plau comunicar-vos que ja us podeu inscriure al I Fòrum de la XESC al Vallès Occidental,
del proper 23 de març de 2011.El Fòrum es desenvoluparà en horari escolar i tindrà lloc al Parc
Central del Vallès.
OBJECTIUS. La trobada reunirà experiències de la comarca (Agenda 21 Escolar de Sabadell i
Escoles Verdes del Vallès Occidental), amb dinàmiques diferenciades per alumnat i professorat
i per primària i secundària.
DINÀMIQUES DE TREBALL. El professorat treballarà (separadament en primària i secundària)
després de fer un petit intercanvi d’experiències en petits grups sobre criteris per identificar i
aplicar BONES pràctiques en l’educació per a la sostenibilitat.
Per altra banda, l’alumnat de primària farà una breu visita a les instal.lacions del Parc,
intercanviaran experiències entre ells i jugaran amb jocs específics. L’alumnat de secundària
treballarà al voltant de les experiències dels seus centres i en el marc de la CONFINT (carta de
compromisos de la conferència internacional de joves celebrada a Brasil al 2010).
Us informem que l’alumnat, tant de primària com de secundària haurà de dur preparada la
presentació d’una experiència del seu centre en format lliure.
Finalment i en horari de tarda, hi haurà una acció conjunta participativa de millora de l’entorn.
A causa de la situació econòmica actual, però amb el desig de no renunciar als Fòrums, aquest
any els assistents haureu de portar el vostre propi esmorzar i dinar. A l’esmorzar se serviran
begudes (cafès, sucs, etc.) i el dinar el farem conjuntament de pícnic.
PROGRAMA. Trobareu el programa provisional del Fòrum. Més endavant, us enviarem el
programa definitiu a través del contacte que ens indiqueu en el formulari d’inscripció.
INSCRIPCIONS. Recordeu que hi ha una única inscripció per centre i en aquesta haureu
d’indicar l’alumnat i el professorat assistents, amb un màxim de 4 persones (2 alumnes+2
professors o bé 3 alumnes + 1 professor). L’assistència d’un professor es pot substituir per un
membre de l’AMPA. En el cas del centres que impartiu diversos nivells educatius, podeu posarvos en contacte amb nosaltres per valorar conjuntament la possibilitat d’assistència d’alguna
persona més.
Per accedir al formulari d’inscripció heu d’anar a l’adreça: http://www.xesc.cat/ , fer clic sobre la
icona d’inscripció als I Fòrums de la XESC i indicar-ne el codi següent: 93210
El termini d’inscripció finalitza el proper 21 de febrer de 2011.
Per a qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
Esperem trobar-nos tots plegats al Fòrum!
Agenda 21 Escolar de Sabadell
c.Sant Pau, 34
Tlf. 937480842 / agenda21@ajsabadell.cat
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Programa professorat
Horari
9:30 h
10 h
10:30 h
11 h

12:30 h
13:30 h
14 h
15 h
16 h

Primària
Secundària
Recepció d’inscrits i lliurament de documentació
Benvinguda institucional
Esmorzar
Grups de treball:
Grups de treball:
Intercanvi d’experiències
Intercanvi d’experiències
Criteris de qualitat d’una bona
Criteris de qualitat d’una bona
pràctica en educació ambiental
pràctica en educació ambiental
Taula rodona:
Presentació de 4 bones pràctiques d’educació ambiental
Consensuem els criteris d’una bona pràctica d’educació ambiental
Dinar (tots junts, de pícnic).
Visita opcional a les instal.lacions del Parc Central del Vallès.
Fem una acció conjunta: Millorem l’entorn
Sortida

Programa alumnat de primària
Horari
9:30 h
10 h
10:30 h
11 h
13 h
14 h
15 h
16 h

Alumnat de primària
Recepció d’inscrits i lliurament de documentació
Visita instal.lacions del Parc Central de Vallès
Esmorzar
Intercanvi d’experiències, per grups
Jocs d’educació ambiental
Dinar (tots junts, de pícnic)
Fem una acció conjunta: Millorem l’entorn
Sortida

Programa alumnat de secundària
Horari
9:30 h
10 h
10:30 h
11 h
14 h
15 h
16 h

Alumnat de secundària
Recepció d’inscrits i lliurament de documentació
Benvinguda institucional
Esmorzar
Intercanvi d’experiències, per grups, emmarcat en la CONFINT
Dinar (tots junts, de pícnic)
Fem una acció conjunta: Millorem l’entorn
Sortida

