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Pla de treball de la XESC 2011-12

INTRODUCCIÓ
La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) es constituí formalment
el 12 d’abril de 2010. El curs 2010-11, la XESC va desenvolupar el seu primer Pla de
treball, fet que va permetre realitzar actuacions conjuntes que van donar visibilitat a la
Xarxa, com per exemple, els primers Fòrums de la XESC.
A l’espera que la Comissió institucional de la XESC aprovi les noves adhesions per
aquest curs, les xarxes que integren la XESC el curs 2011-12 són:














Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya
A21E de Barcelona
A21E de Lleida
A21E de Sabadell
A21E de Sant Feliu de Llobregat
A21E de Vilanova i la Geltrú
PEA d’Argentona
PEA de Sant Esteve Sesrovires
PEA de Montmeló
XES de Cornellà de Llobregat
XES de Sant Boi de Llobregat
Al Prat, Escoles + sostenibles

Pendent de signatura de conveni i incorporació prevista aquest curs:







AG21E L’Hospitalet de Llobregat
AG21E Sant Cugat del Vallès
XES Terrassa
XES Vic
XEV Badalona

Les directius del Pla de treball s’emmarquen en les línies d’actuació definides en la
clàusula segona dels convenis signats entre la Generalitat de Catalunya i els diferents
ajuntaments, que consisteixen en:
•

L’establiment de mecanismes de coordinació i reconeixement dels centres.

•

La participació en un debat intern per avançar en la conceptualització de l’educació
per a la sostenibilitat.

•

L’organització d’espais d’intercanvi d’experiències.

•

La planificació de la formació i la coordinació per a l’elaboració de recursos
educatius.

•

La recerca i l’avaluació sobre el procés i els resultats.

A fi d’agilitzar l’execució del Pla, es crearan comissions de treball per tractar les diverses
actuacions i cada membre de la XESC participarà, com a mínim, en una comissió de
treball.
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És novetat d’aquest Pla la incorporació dels costos estimats de les diverses actuacions,
així com els recursos personals i materials necessaris per al seu desenvolupament.
S’entén que els costos seran assumits entre les diferents xarxes adherides a la XESC, si
bé, el repartiment es farà de forma proporcional al pes específic de cada xarxa
participant. Les comissions de treball que desenvolupin cadascuna de les actuacions
s’encarregaran de detallar-ne el cost i proposar la quantitat a assumir.
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OBJECTIUS
Els objectius per a aquest curs escolar són:


Promoure l’intercanvi entre els centres educatius de les diferents xarxes que
integren la XESC.



Enfortir la formació del professorat i fomentar-ne l’intercanvi.



Consolidar la innovació i la recerca com a eina per avançar en la millora de la
pràctica educativa en educació ambiental.



Iniciar projectes en xarxa, que aglutinin dues o tres xarxes properes en el territori.



Consolidar la relació amb xarxes estatals, mitjançant projectes que impliquin un
intercanvi entre els centres educatius.



Facilitar l’accés als recursos educatius de les diferents xarxes i elaborar-ne de
nous.



Fer visibles les actuacions de la XESC i millorar-ne la difusió a través del web.

ACTUACIONS DEL PLA 2011-12
Les actuacions del present Pla de treball es classifiquen en cinc temàtiques:
1. Recursos educatius
2. Formació, recerca i innovació
3. Organització d’espais d’intercanvi
4. Actuacions en xarxa
5. Desenvolupament del web

1. Recursos educatius
Una de les funcions del grup de treball de la XESC és la de proposar la realització de
recursos educatius nous i la coordinació i intercanvi dels recursos elaborats per les
diferents administracions participants. Per això, les diferents xarxes que integren la
XESC es proposen, en la mesura que sigui possible, compartir les publicacions i
materials que editin, així com altres recursos educatius (visites guiades, tallers...) que
puguin ser d'interès per a la resta de membres.
En relació a la realització de recursos educatius nous, el curs escolar 2011-12 es
plantegen les actuacions següents:

1.1 Presentació territorial de la guia Hàbitat
Al juliol de 2011 es va concloure l’actualització i edició digital de la guia Hàbitat, una
proposta d’activitats per a l’educació ambiental.
Aquesta guia és el primer recurs educatiu que comparteix la XESC i es pot consultar al
web de la Xarxa (http://www.xesc.cat/xesc/recursosedu.html). Les activitats que inclou la
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guia poden ser de molta utilitat per als centres educatius, i, en aquest sentit, es proposa
un seguit d’actes per donar a conèixer aquest recurs educatiu.
S’organitzarà una primera presentació de caire més institucional i durant el curs es
realitzaran diferents sessions de presentació de la guia Hàbitat arreu de Catalunya, amb
l’objectiu de donar-la a conèixer i mostrar com es pot utilitzar per treure el màxim profit a
les activitats que planteja.

1.2 Publicació de bones pràctiques
La primera edició dels Fòrums de la XESC va permetre identificar una sèrie de bones
pràctiques d’educació per a la sostenibilitat que realitzen els centres que formen part de
la Xarxa.
A partir d’aquestes experiències presentades en els Fòrums i d’altres que estan duent a
terme els centres de la XESC s’efectuarà la selecció d’unes 20 bones pràctiques
educatives que es recopilaran en una publicació.
Aquesta publicació s’editarà en format electrònic i s’acompanyarà dels materials
necessaris per dur a terme les activitats.
El calendari d’execució que es proposa per al curs 2011-12 és:
1r trimestre (set-des): Recopilació i selecció de les bones pràctiques.
2n trimestre (gen-març): Redacció i correcció.
Març 2012: Maquetació i edició.
3r trimestre: Presentació de la publicació.

2. Formació, recerca i innovació
Una de les principals eines que afavoreixen l’èxit de la incorporació de la sostenibilitat
als projectes educatius dels centres és la sensibilització i la capacitació dels docents
implicats en els respectius programes, així com la formació dels formadors.
Per aquest motiu es plantegen tres blocs d’actuació:

2.1. Formació del professorat
Amb l’objectiu de millorar la capacitació del professorat en educació per a la
sostenibilitat, cada xarxa te propostes formatives per el professorat els seus centres
educatius.
En el marc de la XESC, hi ha el compromís d’identificar, a l’inici de curs, quines
propostes formatives poden interessar a la resta de xarxes i posar a disposició de les
mateixes algunes places.

2.2. Formació de formadors
Les diferents xarxes membres de la XESC disposen de formadors vinculats a
l’assessorament i a les activitats de formació que s’ofereixen professorat dels centres
educatius. Amb l’objectiu de potenciar i facilitar l’intercanvi de coneixement, durant el
curs s’organitzaran dues sessions de formació de formadors.
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La formació conjunta permet avançar en la conceptualització de l’educació per a la
sostenibilitat i facilita l’intercanvi i la generació de nou coneixement.

2.3. Projecte de recerca
La recerca i la innovació milloren la incorporació de la sostenibilitat en els projectes
educatius dels centres. Cal conèixer i buscar procediments i metodologies que facilitin
aquesta integració d’una manera eficient.
El curs passat, en el marc d’un Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es va posar en marxa
el projecte de recerca “El procés d’Ambientalització curricular dels centres escolars:
reflexió, comunicació i acció”, amb una durada prevista de dos cursos escolars.
Aquest projecte, que inicialment només involucrava a aquestes dues institucions, es va
obrir a la participació de tota la XESC. Així, el curs passat hi van participar:
- 25 professors/es dels centres educatius de la XESC.
- 14 tècnics assessors del centres educatius (municipals i externs)
- El grup de recerca Complex de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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.

Els objectius que es plantegen són:
-

Avançar en la construcció d’un marc teòric que orienti l’AC com a acció educativa.

-

Identificar focus, contextos, implicacions didàctiques i models didàctics vigents a
les escoles.

-

Crear espais afavoridors de l’evolució dels models didàctics tot incorporant la
reflexió teòrico –pràctica.

-

Estructurar un model de treball compartit entre diversitat d’agents educatius
compromesos en l’AC.

Sessions realitzades durant el curs 2010-11
Sessió 1. Diagnòstic de l’ambientalització curricular
Sessió 2. Transicions: incorporar l’atzar al currículum
Sessió 3. In&out. Intervenir en el medi
Calendari previst per al curs 2011-12
Novembre 2011: IV Jornada de treball
Febrer 2012: V Jornada de treball
Juliol 2012: VI Jornada de treball
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3. Organització d’espais d’intercanvi
Un dels objectius de la XESC és promoure l’intercanvi i el treball en xarxa entre els
centres educatius.
Existeixen diverses tipologies d’intercanvis segons l’àmbit territorial en què actuen. Així,
poden produir-se intercanvis dins una sola xarxa, entre dues o més xarxes, entre totes
les xarxes que formen part de la XESC, o amb altres xarxes de dins i fora de Catalunya.
Durant aquest curs es proposen les actuacions següents:

3.1. II Simposi de la XESC
El simposi és un espai de debat i reflexió adreçat al professorat on, a partir de les
reflexions introduïdes per experts en educació per a la sostenibilitat i de les bones
pràctiques dels centres, es marquen pautes per avançar i millorar en la pràctica
educativa.
El curs 2009-10 va tenir lloc a Barcelona el primer Simposi de la XESC i aquest curs se
n’organitzarà la segona edició.
En aquesta jornada hi participaran totes les xarxes que integren la XESC, tindrà lloc
durant la segona quinzena d’abril i reunirà unes 1.500 persones.

3.2. Intercanvis de professorat entre xarxes properes
Les xarxes XESC properes territorialment organitzaran, en la mesura que sigui possible,
espais d'intercanvi entre professorat dels seus centres, amb l'objectiu de tractar
temàtiques concretes.
En el moment de redactar-ne aquest Pla, s’ha concretat:
 Un intercanvi del professorat de l’A21E Barcelona amb l’A21E de Sant Cugat del
Vallès sobre els projectes que duen a terme en relació a l'hort i la protecció de
llavors.
 Participació conjunta de les xarxes locals de Cornellà Llobregat i Sant Boi Llobregat
en el projecte Euronet.
Aquestes actuacions poden obrir-se a la participació d’altres xarxes. Així mateix, al llarg
del curs, poden sorgir altres propostes d’intercanvi entre xarxes.

3.3. Xarxa de centres amb cicles formatius
Els centres educatius de secundària que, principalment o amb exclusivitat, tenen cicles
formatius són una realitat molt diferenciada de la resta de centres de secundària.
Darrerament, aquests centres educatius han demanat espais propis d’intercanvi;
l’augment del nombre de centres d’aquestes característiques i l’existència de la XESC
faciliten la satisfacció d’aquesta demanda.
Així doncs, durant el curs 2011-12 es vol organitzar una trobada entre aquests centres
amb l’objectiu de compartir formes de treball, projectes, dinàmiques de participació i,
així, donar eines i recursos al professorat per millorar els projectes que s’hi
desenvolupen. L’objectiu es crear un grup de treball de professorat de centres de
secundària amb cicles formatius que intercanviïn experiències i treballin en xarxa,
enfortint els vincles i avançant en la generació de coneixement.
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3.4. La Conferència Internacional de Joves “Tinguem Cura del Planeta”
Durant aquest curs, la XESC participarà a la Conferència Internacional de Joves
"Tinguem Cura del Planeta" (CONFINT); un procés de participació global impulsat pel
govern brasiler, que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el
planeta.
La primera edició de la CONFINT va culminar el juny de 2010 al Brasil, on els 400 joves
del món reunits van redactar la Carta Internacional de Responsabilitats "Tinguem Cura
del Planeta", el full de ruta dels joves compromesos amb construir un món més
sostenible.
La segona edició de la Conferència ja ha començat i, al llarg del curs 2011-2012 se
celebraran trobades on els joves reflexionaran sobre els reptes d’incorporar les
responsabilitats internacionals al centre escolar i les accions que poden dur a terme per
assumir-les.
El procés s’inicia a les escoles mitjançant l’organització de les Conferències escolars
(octubre 2011) i continua en l’àmbit de les comunitats autònomes (novembre 2011) fins
les conferències estatal (gener 2012), europea (maig 2012) i la Cimera de la Terra de
Rio + 20, el juny de 2012.

 La CONFINT a Catalunya
A Catalunya, el punt de partida de tot el procés és la Conferència Escolar, un espai de
participació directa dels joves. L’escala local permet als joves tenir més capacitat d’acció
i integrar en la seva quotidianitat les transformacions que plantegen.
A l’inici del curs 2011-2012 cada centre de la XESC participant a la CONFINT iniciarà el
procés de treball entorn a la Carta de Responsabilitats, fent una diagnosi de la seva
situació, prioritzant dues responsabilitats i proposant noves accions per desenvolupar al
llarg del curs. També designarà els seus representants per a la Conferència Catalana.
El 17 de novembre de 2011 la XESC celebrarà la Conferència catalana, per compartir
les accions i intercanviar els nous reptes relacionats amb la Carta Internacional que
tenen els centres de Catalunya. Alhora, es construiran les propostes de comunicació
d’aquestes accions adreçades a la comunitat educativa i a la societat. En aquesta
trobada s’escollirà la delegació catalana que participarà a la Conferència estatal.
A la Conferència catalana és previst que hi participin uns 50 centres educatius de
secundària, fet que representa uns 200 alumnes d’entre 13 i 15 anys.

 La CONFINT estatal
La Conferència estatal se celebrarà a Vitòria els dies 26 i 27 de gener de 2012. Allà, els
joves de diverses Comunitats Autònomes, escoltaran les propostes d’accions, les
experiències d’altres companys, i escolliran els seus representants que participaran a la
Conferència Europea. També redactaran una carta adreçada als representats
institucionals: locals, autonòmics, estatals i europeus.

 La CONFINT europea i la Cimera de la Terra RIO + 20
Les delegacions europees es trobaran a Brussel·les del 14 al 16 de maig de 2012 per
debatre la relació entre les accions que realitzen els centres i les propostes que fan els
joves per a la construcció de territoris sostenibles. Es farà un intercanvi cultural de totes
les activitats realitzades al continent i es consensuarà quina aportació faran els joves
europeus a la Cimera de la Terra de Rio+20, el juny del 2012. Allà es trobaran les
delegacions de joves dels països que han participants en el procés de la CONFINT.
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3.5. Seminari estatal “Redes escolares para la sostenibilidad”
Durant aquest curs, la participació de la XESC en l’àmbit estatal es concretarà en la
participació en el Seminari que organitza el Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), constituït el curs passat.
El Seminari Redes escolares para la sostenibilidad es manté actiu i durant la darrera
reunió presencial, celebrada a Valsaín el maig de 2011, es va decidir que la CONFINT
seria un projecte compartit amb les diferents comunitats autònomes participants al
Seminari. Concretament, participen a la segona CONFINT: Aragó, Catalunya, Galícia,
Madrid, País Basc i Canàries.
A l’octubre de 2011 es realitzarà a Bilbao una trobada del Comitè organitzador de la
CONFINT per preparar la Conferència estatal. Per aquest motiu, s’ha decidit no fer cap
trobada presencial del Seminari durant aquest curs i ajornar-la a la tardor del 2012 per
valorar el projecte conjunt de la CONFINT i plantejar-ne de nous.

4. Projectes en xarxa
És d’interès de la XESC establir relacions d’intercanvi amb les administracions
impulsores, i entre els centres de les diferents xarxes, per tal de compartir experiències i
maneres de gestionar que enriqueixin el treball iniciat en el marc de la XESC.

4.1. Definició d’un projecte en xarxa al Baix Llobregat
Les xarxes locals situades a la vora del riu Llobregat (Cornellà de Llobregat, El Prat de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Boi de Llobregat) aprofitaran la proximitat
territorial i el tret comú del riu per dissenyar i planificar una acció conjunta que
s’executarà el curs vinent.

5. Desenvolupament del web: actualització dels continguts i creació de
nous apartats web
Una de les eines més útils per a la XESC és disposar d’un espai web ben estructurat,
que permeti compartir i intercanviar informació, experiències, materials i recursos.
Totes les xarxes adherides aportaran continguts en els apartats ja existents del web i
que són editables pels membres de la Xarxa.
Les novetats que es preveuen incorporar aquest curs al web són:



Nou apartat sobre la CONFINT

El primer trimestre del curs 2011-12 es crearà un nou apartat al web amb tota la
informació relativa a la Conferència Internacional de Joves “Tinguem Cura del Planeta”.
L’objectiu és que tota la informació que puguin necessitar els centres que participen a la
CONFINT estigui penjada en aquest apartat.
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Dotar de continguts l’apartat de Recerca

Des del curs 2010-11, la XESC impulsa el projecte de recerca explicat al punt 2.3
Projecte de recerca, en el qual participen alguns tècnics de la Xarxa.
Així doncs, durant aquest curs, es dotarà de contingut l’apartat Recerca existent al web
de la XESC amb la documentació d’interès i els resultats generats a partir d’aquest
projecte.



Recursos educatius de les xarxes

En l'apartat de recursos educatius de la pàgina web de la XESC, a més de la guia
Hàbitat, s'afegiran els enllaços per accedir als recursos educatius en format digital de
què disposa cada programa educatiu de la XESC.



La Intranet

El primer trimestre de l’any 2012 es crearà un apartat privat dins el web de la XESC
(Intranet), al qual s’accedirà mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya. L’objectiu
d’aquest espai és disposar d’un arxiu de documents que permeti fer un seguiment
detallat, per part dels membres, de les actuacions de la XESC.
Aquest espai incorporarà la documentació següent:
-

El Pla de treball vigent i els plans dels cursos anteriors.

-

Memòries d’actuació de la XESC.

-

Les actes de les reunions del plenari.

-

Les actes de les comissions de treball, organitzades per comissions.

-

Informació sobre els processos d’adhesió
documents sorgits durant el procés, etc.).

-

Altres.

(sol·licituds

rebudes,
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Un cop aprovat el Pla de treball, el grup de treball tècnic de la XESC determinarà el nivell de participació de cada xarxa en cadascuna
de les actuacions, així com en quines comissions de treball s’implica i la xarxa responsable de cada comissió.
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CALENDARI

2011
Projecte
Recursos
educatius
Formació,
recerca i
innovació

Títol de l'actuació

SETEMBRE

OCTUBRE

2012

NOVEMBRE DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

1 Presentació Guia Hàbitat
2 Publicació de bones pràctiques
3 Formació del professorat
4 Formació de formadors

1

5 Continuïtat recerca Complex
6 II Simposi XESC

5

7 Intercanvis xarxes properes
Espais
d'intercanvi

8 Xarxa de centres amb CF
9 Conferència catalana

17

Conferència estatal
Conf. europea i Rio + 20
Actuacions
en xarxa

10 Seminari Redes escolares
11 Definició d’un projecte en
xarxa al Baix Llobregat

26-27
14-16

4-6

17

12 Nou apartat CONFINT
Continguts apartat de Recerca
Web XESC

Recursos educatius xarxes
Creació Intranet XESC
Allotjament i manteniment
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RECURSOS I COSTOS PREVISTOS
Les comissions de treball determinaran els costos previstos de les actuacions, les
necessitats d’espais, materials i personal i la proposta per assumir-los.
De forma general, cada xarxa local assumirà els costos associats a la mobilitat dels
centres de la seva xarxa que participin en les actuacions d’aquest Pla.
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Títol de
l’actuació

Projecte

1

2

Publicació de
bones
pràctiques

2.000,00 €

Maquetació digital del
document

3

Formació del
professorat

0,00 €

4

Formació de
formadors

600,00 €

Formador
60€/h x 5 h x 2 sessions

5

Projecte de
recerca

23.230,00 €

Cost de les sessions
previstes i del treball del
Grup Complex (UAB)

6

II Simposi
XESC

29.300,00 €

Intercanvis
entre xarxes
properes
Xarxa de
centres amb
cicles
formatius
La Conferència Internacional
de Joves

8

9

Cost total

12

Desenvolupament del web

Web XESC

Presentació institucional a cost
zero. Les altres presentacions
també poden ser gratuïtes si són
impartides pels tècnics
municipals.
La redacció del document
s’assumeix amb el personal
tècnic de les xarxes.
Cada xarxa oferirà algunes
places a altres XESC en les
formacions que ja realitza.
Assumit íntegrament per la
Generalitat de Catalunya.

Forma part d’un conveni DTESUAB que s’ha obert a la XESC.
Assumit íntegrament per la
Generalitat de Catalunya.
El cost més important és el
Desplaçaments professors
lloguer d’espais. Si
(400 €/ autocar x 7)
s’aconsegueix un espai gratuït
Lloguer d'espais (20.000 €)
aquest pressupost serà més
Càtering esmorzar (5 €/pers
reduït. Les xarxes locals
x 900)
assumiran el transport dels seus
Ponents (2.000 €)
centres.

0,00 €

0,00 €

Conferència catalana

1.000,00 €

Conferència estatal

2.100,00 €

Conferència europea
i Rio+20

200,00 €

Seminari
estatal
“Redes
escolares”
Definició d’un
projecte en
11
xarxa al Baix
Llobregat
10

Actuacions
en xarxa

Observacions

Tècnics que imparteixen la
sessió

7

Espais
d’intercanvi

Concepte

Presentació
territorial de la 0,00 €
Guia Hàbitat

Recursos
educatius

Formació,
recerca i
innovació

Cost estimat (€)

L’organització i dinamització de
la jornada s’assumeix amb
personal tècnic de les xarxes
participants.
Quan sigui possible, els costos
Càtering esmorzar (5€x200 de transport els assumeixen els
pers.)
propis centres. Sinó, els
assumeix cada xarxa local.
Previsió de cobrir els costos de
transport i facilitadors amb una
Autocar Barcelona-Vitòria
subvenció sol·licitada. Estada
coberta pel Govern basc.
Desplaçament BcnBrussel·les (2 persones x
100 euros/bitllet)

600,00 €

Viatge i dietes a Bilbao (3
persones) per reunió de
preparació CONFINT

0,00 €

Reunions del personal
tècnic de les xarxes.

Nou apartat sobre la
CONFINT
Dotar de continguts
l'apartat de Recerca
Recursos educatius
de les xarxes
Creació Intranet
membres de la
XESC
Allotjament,
manteniment i
actualització web

Aquest curs: organització de la
CONFINT. S’ha sol·licitat
subvenció.

720,00 €
El web de la XESC s’allotja al
servidor d’Ersília. El DTES té un
contracte de manteniment anual
amb aquesta entitat. Per a la
creació de nous apartats es fan
contractes puntuals.

480,00 €
480,00 €
2.500,00 €

2.190,00 €

132,50€/mes x 12 mesos +
allotjament anual 50 €/mes
x 12 mesos

Costos assumits íntegrament
per la Generalitat de Catalunya.

65.400,00 €
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