BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Jornades Renaturalització d’Espais Educatius.
Permacultura i Educació

El globus vermell
Les jornades emmarquen en un mateix escenari a
professionals del sector de l’educació i la pedagogia
amb
biòlegs,
permacultors,
arquitectes
i
bioconstructors, apropant a les comunitats
educatives exemples i projectes en funcionament per
tal que serveixin de guia en la transformació dels
nostres centres escolars i sistemes pedagògics vers
un sistema educatiu avançat.
Durant les jornades es convida a experts de diferents
àmbits de la permacultura, de la bioconstrucció i de
l'educació. Es realitzaran:
- 4 ponències
- 2 taules d'experiències
- 1 espai obert d'opinió
- 1 exposició de projectes
- píndola formativa per comunitats educatives
Lligat a la jornada existeix una web per difondre el
programa, posts relacionats i les conclusions de la
jornada.
Enguany es celebrarà la III edició el 7 i 8 de maig a la
Fàbrica del sol.

Durada:

3-4 de maig 2018

Objectius i línies
d’acció del CCS:

01_ 2, 3, 4, 8, 10
07_ 4, 6, 10
09_ 1, 2, 4, 8, 9, 10

Més informació:

www.educapermacultura.org
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Beneficis:

☐ Ambientals

☐ Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Número d'inscrits i d'assistents > 100 persones
Grau de participació i aportacions del públic assistent > Alt
Número de visitants a l'exposició > 50 persones
Número de visites a la web > 150 visites durant 2018
Número de consultes, assessorament a comunitats educatives any 2018 > 8 escoles

Valors:

La iniciativa té un caràcter innovador, ja que pretén establir un marc d'actuació en la
renaturalització dels espais escolars, tant a nivell legal-administratiu com en qüestions
de pràctiques d'acció comunitària i pedagògiques, de disseny, sostenibilitat i medi
ambient.
La pròpia organització de les jornades, fomenta el treball en xarxa, cooperant i sumant
esforços amb diferents agents, com són l'associació de mestres Rosa Sensat i programa
Escoles + Sostenibles.
Les jornades són totalment gratuïtes i tot el contingut es posarà a l'abast de la
ciutadania a través d'una web. Aquests aspectes garanteixen l'accés universal al
coneixement.
Els objectius dels continguts de les jornades, estan encaminats a comunicar, educar i
generar consciència dels beneficis ambientals, a nivell individual i col·lectiu, que suposen
els processos de renaturalització d'espais lliure com són els patis dels centres educatius.
Al mateix temps, la concepció i organització de les activitats que composen aquestes
jornades inclouen criteris d'ambientalització: es farà ús de material reciclat (paper,
cartutxos de tinta, etc) i reutilitzable (estructures expositives desmuntables i
reutilitzables) i es procurarà reduir al màxim l'ús del plàstic (per exemple, l'aigua que es
posi a l'abast dels ponents es farà en envasos reutilitzables) i també es reduirà al màxim
l'ús del paper (per exemple, tota la difusió i comunicació de les jornades es farà,
exclusivament de forma digital, webs, xarxes socials, correu electrònic,etc.).
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2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

El globus vermell

Breu descripció

Col·lectiu d’arquitectes creat l’any 2008 amb l’objectiu principal d’apoderar a les
persones en la creació d’entorns construïts més sans i sostenibles a través de tres
canals:
- Cultural (visites guiades, tallers, publicacions, exposicions...)
- Social (participació ciutadana, esdeveniments...)
- Projectual (disseny, obra nova i rehabilitació sota els paràmetres de la
bioarquitectura)
Formem part del Projecte Educatiu de la ciutat de Barcelona, del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat i del Consell d’Innovació Pedagògica.
L’any 2012 vam rebre la Medalla COAC en reconeixement a la nostra tasca.

Dades de contacte:

C. Hondures, 28. Nau Ivanow
679669232
info@elglobusvermell.org
www.elglobusvermell.org

Data de signatura del (CCS):

10/04/2014

3. Documents estratègics (opcional)
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