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PROGRAMA

Dimarts, 15 de novembre de 2022
Espai: Francesca Bonnemaison  (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona)

17.30h  Inauguració  

Primera sessió: L’emergència climàtica: un fenomen global
   18.00h   Alex Guillamón. Activista d’Entrepobles, copresident de LaFede.cat i membre de la Xarxa per la 

Justícia Climàtica.
“Justícia i democràcia climàtiques”

   19.00h Jordi Oliver. CEO de la consultoria de sostenibilitat Inèdit i professor d’Anàlisi de Cicle de Vida i 
ecodisseny.
“Sobirania tecnològica per la independència intel·lectual”

Dimarts, 22 de novembre de 2022
Espai: Francesca Bonnemaison  (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona)

Tercera sessió:  L’educació ambiental com a eina de canvi

   17.30h  Adolfo Agundez. Professor de la Université de Sherbrooke i especialista en l’educació ambiental en 
relació amb el canvi climàtic.   “Què pot (fer) l’educació ambiental?” 

   18.45h  Andrea Corres.  Investigadora de la UOC en competències educatives en l’educació pel desenvolupament 
sostenible. “Repensar l’educació per a repensar el món: Competències educadores transformadores en 
Educació Ambiental i per a la Sostenibilitat”

   18.45h  José Moya. Professor i doctor en Ciències de l’Educació, i autor del llibre “Un currículo para un mundo 
sostenible #ODS2030”. “Un currículum per al desenvolupament sostenible”

Cal inscripció prèvia a:
www.affac.cat/5cursanual
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5è curs anual  :

Educació i sostenibilitat

Dijous, 17 de novembre de 2022
Espai: Francesca Bonnemaison  (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona)

Segona sessió:  La generació del canvi: de l’emergència a l’acció

   17.30h  Emily Bohobo. Activista mediambiental i directora d’storytelling de l’organització mediambiental 
Youth4Future.
“El moviment per la Justícia Climàtica en polítiques i negociacions internacionals”

   18.45h  Francisco Vera. Activista membre de l’organització Fridays For Future i ambaixador de bona voluntat 
de la Unió Europea.
“Ciutadanies per a la vida”

Es calcula que l’escassetat d’aigua, la disminució de la productivitat 
agrícola, l’augment de les temperatures i del nivell del mar, provocarà 
la migració de 216 milions* de persones al 2050.

És urgent apostar per una transformació educativa capaç de fre-
nar l’impacte de l’emergència climàtica i revertir el model social, 
polític i econòmic que ens ha portat fins a aquesta situació de no 
retorn.

*World Bank Group
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El curs es podrà seguir i comentar en directe per streaming, a través  
de la Plataforma de Formació Online de l’aFFaC (affac.cat/eformacio),  
i també per xarxes socials amb el hashtag: #5eCursAnualaFFaC
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Cal inscripció prèvia a:
www.affac.cat/5cursanual

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes 
per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació 
permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expe-
dient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar 
com a acreditació per participar en els diferents concursos o convo-
catòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun-
ya, amb els termes que indiqui cada convocatòria. 

5è curs anual  :

Educació i sostenibilitat

Patrocinen:

Aquesta formació està reconeguda pel Departament d’Educació.  
Els i les docents que facin aquest curs podran optar a una avaluació  
per incorporar aquesta formació al seu currículum

Dimarts, 29 de novembre de 2022
Espai: Francesca Bonnemaison  (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona)

Cinquena sessió:  Alternatives pràctiques per a la sostenibilitat en l’educació

   17.30h  Presentació dels projectes 
 
-  Revolta Escolar: “Pacifiquem els entorns escolars: Revolta Escolar”

-  Escola Ridolaina: “Projecte educatiu Escola Ridolaina” 

-  AFA Escola Les Aigües de Barcelona: “Millorem el pati de l’Escola de les Aigües”

-  Espigoladors: “#jonollenço”

 19.30h  Cloenda
 A càrrec d’Anna Cabré. Científica física del clima i oceanògrafa amb formació en astronomia i cosmologia.
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Dijous, 24 de novembre de 2022
Espai: Francesca Bonnemaison  (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona)

Quarta sessió: Espais escolars sostenibles: canvis i transformacions

   17.30h  David Lladó. Arquitecte i soci fundador de DAC Arquitectura, especialitzada en la rehabilitació i reforma 
edificatòria. “Arquitectura Escolar, present i futur”

   18.15h  Mamen Artero. Arquitecta especialitzada en bioconstrucció i permacultura. Cofundadora d’El Globus 
Vermell. “Renaturalització d’espais i temps educatius. Context nacional i internacional”

   19.15h   Carles Soler. Soci fundador de l’associació Menjadors Ecològics. Promou la producció agroecològica 
local i els menjadors de proximitat. “Cuines sostenibles, model i experiències inspiradores”

   20.00h Lidón Gasull. Directora de l’aFFaC, advocada i màster en polítiques públiques i socials. “Menjadors 
escolars sostenibles: l’impacte del model de gestió”
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