Nº del compromis:

Model de fitxa de Compromisos
per a l’Acció

INSTRUCCIONS
1. Descarregar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nom de la iniciativa, programa, projecte o acció:

Un cant per la terra

2. Organització / entitat responsable:

IES Gilabert Centelles (Nules)

3. Resum de l’acció:

El seminari "Un cant per la terra" surt de la iniciativa d'un grup de professorat
de l'IES Gilabert de Centelles amb la intenció d'ocupar-se de temes relacionat
amb la millora de la sostenibilitat als centres educatius, vinculant-ho amb els
greus problemes mediambientals que la població humana estem ocasionant
al planeta, sent un dels més evidents i actuals el canvi climàtic.
Al llarg del mateix tractarem de reflexionar visibilitzar projectes, activitats,
recursos que ens ajuden a prendre consciència d'aquesta situació i a poder
actuar amb conseqüència dintre de tota la comunitat educativa.
També ens plantegem despertar el pensament crític al voltant d'aquestes
qüestions i que les iniciatives per a la millora nasquen del alumnat.
Per últim, volem impregnar tot aquest seminari d'una vessant eco-feminista,
on es visibilitze el paper de les dones en aquestes qüestions (com ens afecta
i que podem aportar) degut a que ja porten massa temps amagades.

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

5. Objectius de l’acció:

1) Conèixer experiències educatives que ens faciliten claus per al treball per projectes que ajuden a
l'alumnat a valorar críticament els fenòmens del seu món, en especial els relacionats amb la sostenibilitat,
el canvi climàtic, el sistema alimentari, cultura de l'horta, agroecologia, justícia social
2) Formar i sensibilitzar al personal docent i a l'alumnat sobre l'actual model de consum i les seues
repercussions en la salut, el medi ambient i en la vida de les persones productores, en especial la situació
de les dones.
3) Despertar el pensament crític i recollir iniciatives i inquietuds per a treballar a l'aula
4) Proposar accions i projectes sobre situacions quotidianes a revisar per afavorir la sostenibilitat als
centres educatius
5) Reflexionar conjuntament sobre les pràctiques educatives actuals en relació amb la promoció d'una
ciutadania global, crítica i compromesa amb una societat més justa i ecològicament sostenible.
6) Gaudir dels beneficis personals i socials del cant, mitjançant un taller, amb l'objectiu de desenvolupar un
sentit crític i una sensibilitat especial cap al medi que ens envolta, creant un espai de reflexió al voltant del
canvi climàtic i la sostenibilitat
7) Proposar la creació de la Comissió per la Sostenibilitat al centre i dotar-la de continguts

6. Àmbit geogràfic on es desenvolupa l’acció:

Nules i els poblats del voltant

7. Destinataris de l’acció:

Els destinataris de l’acció és tota la
comunitat educativa del centre.

8. Objectius de la EAR (indicar objectius del document EAR amb els quals es relaciona la iniciativa):

X

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors que

inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització amb les premisses de la
sostenibilitat.
X

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb una actitud

favorable al diàleg i a la cerca de consens.
X

Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la generació de problemes ambientals i conscienciar de la

importància del comportament individual responsable per a solucionar-los, tant en l’àmbit local com en el global.
X

Suscitar l’interés de la població per les variables ambientals, econòmiques i socials, facilitar la comprensió de la

interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.
X

Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.

Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada del nostre entorn.
X

Habilitar les estructures i canals de participació necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania per a

abordar les qüestions ambientals.
X

Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en matèria

d’educació ambiental.
X

Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i privats.

X

Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

9. Recursos, mitjans i materials per a dur-la a terme (humans, tècnics, econòmics….)
Per a realitzar aquest seminari es proposaran xerrades i tallers al voltant de diferents temàtiques per a millorar la Sostenibilitat dels Centres Educatius i de la nostra vida quotidiana:
- Consciència del canvi climàtic
- Sobirania Alimentària
- Agroecologia
- Eco-feminisme
- Reducció, reutilització i reciclatge de deixalles
Les propostes seran arreplegades en una mena de "portfoli" que servira com a referència dels treballs realitzats al llarg d'aquest curs i disponibles per a revisar, actualitzar i millorar en cursos vinents
al voltant de la millora de la sostenibilitat al nostre entorn.

10. Resultats esperats i avaluació prevista:

RESULTATS ESPERATS

1 Port-foli de projectes i activitats realitzades al llarg del curs
2 Comissió per la Sostenibilitat
3 Inplicació de l'alumnat
4 Valoració del seminari

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

A) Debats, posades en comú sobre procés seguit, objectius aconseguits...
B) Porfolio d'evidències o de produccions, anàlisis de casos, resolució de problemes...
C) Rúbriques d'avaluació d'activitats, tasques, aportacions...
D) Debats, posades en comú sobre procés seguit, objectius aconseguits...

11. Si vols afegir alguna cosa més...
Els continguts del seminari un cant per la terra son los següents:
• Taller musical al voltant de temes socials i mediambientals. Reflexions sobre els missatges, procedència, estils i públics i com treballar-los a l'aula
• Alimentació saludable i sostenible. Horts socials
• El pensament crític i l'educació ambiental als centres eductius
• Recull i debat de les propostes, accions i projectes pràctics que s'estan realitzant al voltant de la sostenibilitat. Comissió per la Sostenibilitat
• Comunitat de centres per la sostenibilitat
• Canvi climàtic i eco-feminisme
• Esmorzar saludable
• Exposicions dels projectes i iniciatives

Data de revisió del compromís per a l’acció:
(A EMPLENAR PEL CEACV)

