ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom:
Associació Espirals d’Aprenentatge

Breu descripció:
L’Associació Espirals d’Aprenentatge, com a associació sense ànim de lucre i d’interés social, es
funda el 24 de desembre del 2013, després d’un període de reflexió que s’inicià al maig del 2013.
Espirals d’Aprenentatge es un equip interdisciplinari per a l’aprenentatge global.
La nostra activitat està orientada a oferir formació actual, transversal i experiencial a infants, joves
adults, tot respectant La globalitat de la dimensió humana.
L’àmbit d’actuació són els centres educatius -amb intervencions dins del currículum escolar-,
espais d’educació en el lleure, espais de formació a professorat i jornades.
Missió
Estem compromesos a treballar per una transformació de l’educació que dugui al desplegament
del potencial humà en tota la seva globalitat: físic, emocional, mental i espiritual.
Visió
Entenen la naturalesa del coneixement i desenvolupament humà com un procés transversal on
només cal crear l’espai de seguretat, confiança i respecte, per tal que el potencial, que ja existeix
en cada persona, pugui expresar-se sense condicionants.
Dades de contacte: Tel: 679929196 / 667090540 / 637204369
Email: espiralsaprenentatge@gmail.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 18-02-2016

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
1. Formació a infants i joves en l’àmbit formal i no-formal
2. Formació de mestres, professors
3. Organització de Jornades d’educació

Objectiu CCS
9. Educació i acció ciutadana
9. Educació i acció ciutadana
9. Educació i acció ciutadana

1. Formació a infants i joves en l’àmbit formal i no-formal
Breu descripció: Formació actual, transversal i experiencial a
infants i joves en l’àmbit formal (a l’aula dels instituts) i no-formal
(Colònies de natura i art, extraescolars ‘Dir fer ens’).

Més informació:
https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/colonies/
https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/projecte-a-instituts/
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2014-16
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu (de la llar
d’infants a la universitat), estimulant una revisió de plantejaments i pràctiques educatives que provoqui
canvis reals en els centres i en l’entorn.
9.3 Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal (àmbit
socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans de comunicació, acció comunitària,
etc.).

2. Formació de mestres, professors i altre personal d’educació
Breu descripció: La formació al professorat tan la fem a l’aula en
ple exercici docent amb els alumnes que participen en el nostre
projecte a instituts, com a fora de l’horari lectiu ja sigui en el mateix
centre educatiu com a un altre espai.
La formació la fem a mida de les necessitats de cada grup de
docents o claustre, i està orientada a la pràctica, a experimentar
tot allò que proposem en el marc teòric pel que fa a:





Tractar el coneixement de forma transversal
Treballar experimentalment a través de projectes
Veure l’alumne i la classe com a una globalitat, on la relació amb un mateix, els altres i l’entorn
és la base de l’aprenentatge.
Aprofundir en la pràctica del treball en equip entre els docents

Més informació: https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/formacio-a-professorat/
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015-16
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.4. Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brindant-los
assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la innovació educativa.
9.2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu (de la llar
d’infants a la universitat), estimulant una revisió de plantejaments i pràctiques educatives que provoqui
canvis reals en els centres i en l’entorn.

3. Organització de Jornades d’educació
Breu descripció: Organització de Jornades d’educació a Sant Pere de
Vilamajor i a Barcelona amb la Plataforma d’educació centrada en la persona
Més informació:
https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/formacio-a-professorat/
http://jornadeseducaciopersona.blogspot.com.es/

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2014 / 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.5. Educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació. Intensificar i innovar els processos
democràtics a escala de ciutat, de barri i dins de cada organització.

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.

