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• L’educació ambiental és un procés d’aprenentatge tant per joves
com adults. Es tracta de l’educació orientada a ensenyar com
funcionen els ecosistemes naturals i com les persones poden
gestionar i viure de manera sostenible.
• El reconeixement del concepte sorgeix a partir de la Conferència de
les Nacions Unides sobre el medi Humà, com a principal eina per
canviar el model de desenvolupament. Es va constituir un programa
per coordinar a escala internacional les accions per a la protecció del
medi incloent l’educació ambiental.

"L’educació ambiental és un procés
permanent en el qual els individus i les
comunitats prenen consciència del seu
medi i aprenen els coneixements, els
valors, les destreses, l’experiència i,
també, la determinació que els capaciten
per actuar, individualment i
col·lectivament, en la resolució dels
problemes ambientals presents i futurs.”
(Congrés Internacional d'Educació i Formació sobre Medi
Ambient, Moscou, 1987 )

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de
Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin
la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Objectius
• Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la
sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum,
gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
• Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat
educativa en la millora del seu entorn.
• Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns
mateixos objectius

El nombre de centres educatius adherits al Programa escoles verdes
el curs 2015 / 2016 és de 640 (566 amb distintiu i 74 en formació).
mapa: Distribució d’Escoles Verdes a Catalunya, 2016
(font: mediambient.gencat.cat).

Agenda21 escolar - Barcelona
Les agendes 21 escolars de Barcelona parteixen d’un moviment que sorgeix d’uns principis de desenvolupament sostenible,
com evitar comprometre la capacitat de generacions futures per satisfer les necessitats actuals, poder tenir millor qualitat de
vida i equitat en l’àmbit social, cultural, ètic i espiritual. Aquest desenvolupament té en compte la participació de la
ciutadania, i l’ús racional dels òrgans de poder.
Programes i campanyes :
● Agricultura ecològica
● Compostatge
● Ens ho mengem tot
● Apropa’t als parcs
● Embolcalls més sostenibles
(fotos font: sostenibilitatbcn.cat)

També, es poden treballar diferents temàtiques d’àmbits molt diferents, per exemple: temes de mobilitat, ús de l’aigua,
energia, contaminació atmosfèrica, etc.

CONCLUSIONS
El futur del nostre planeta va lligat als futurs habitants. La conciencia ambiental es un dels eixos de les escoles verdes que
arriben a tota la població, sobretoto a les futures generacions, però també donen conceptes els adults a càrrec dels
infants/joves. Recordem que una bona educació medi ambiental és primordial per preservar el nostre entorn.
“LA SOLUCIÓ AL CANVI GLOBAL NO ÉS NOMÉS QÜESTIÓ DE TECNOLOGIA”, depèn de TOTS nosaltres.

