Xarxa Aigua Educació i Comunitat

PROGRAMA
10:00 h Recepció i entrega de material
10:15 h Benvinguda
10:30 h Ponència “40 anys d’educació en el medi

Lleida
10/11/18

Girona
01/12/18

Tarragona
26/01/19

Barcelona
23/03/19

TERCERA JORNADA
Dia: Dissabte 26 de Gener de 2019
LLoc: Mas del Director, Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix, 43750 Flix, Tarragona.

A QUI VAN DIRIGIDES LES JORNADES?
Les jornades pretenen facilitar un espai de reflexió i
intercanvi d’experiències entre persones, entitats i
institucions que tenen propostes i programes educatius relacionats amb l’aigua (aigües continentals),
amb l’objectiu de fer créixer conjuntament les xarxes
de col·laboració.
Les propostes recollides s’inclouran en un espai
web de recursos educatius relacionats amb l’aigua.
www.aiguaieducacio.cat
Si sou una entitat, escola, entitat d’EA, equipament,
associació, empresa, docent… i voleu participar del
projecte feu-nos arribar la vostra experiència i/o participeu de les jornades presencialment.
Us ho posem fàcil, contacteu amb nosaltres a:
coordinacio@aiguaieducacio.cat

INSCRIPCIONS
La participació és gratuïta i oberta a tothom.
Cal confirmar l’assitència a:
coordinacio@aiguaieducacio.cat
Activitat reconeguda pel Departament d'Ensenyament
com a hores homologades de formació.

i per el medi” a càrrec del Dr. Martí Boada
i Juncà.

11:00 h Presentació de diferents programes
educatius que tenen l’aigua com a eix
estratègic a càrrec de:
·Sergi Sánchez, director de l’entorn
d’aprenentatge de Sebes i Meandre
de Flix.
·Imma Piñas, de Cel Rogent Educació
Ambiental / SOREA. Programa “A raig
d‘aixeta”.
·Magda Amill, Gemma Ferran i Margarita
Galofré, de l’escola Bernardí Tolrà.
De Font en Font, Recerkids i Comenius
“Water cycle arround Europe”.
·Ramón Vidal, activitats d’EA al Parc Natural
del Delta de l’Ebre.
12:45 h Pausa - cafè
12:30 h “L’estenedor” Activitat d’intercanvi
d’experiències entre tots els assitents, al
Centre del camí de Sirga.
13:30 h Guiatge per la Reserva Natural de Sebes
a càrrec de Pere Josep Jimenez.
14:00 h Cloenda

FLIX
26/01/19

ORGANITZA:

26

de Gener

dia internacional
de l’educació
ambiental

Tercera Jornada
XARXA AIGUA EDUCACIÓ I COMUNITAT
Divulgació de projectes d'educació
per a la sostenibilitat que tenen l'aigua
com a eix estratègic.
COL·LABORA:

MÉS INFORMACIÓ:
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Carrer de Garbí, 2
T. 934 63 77 71
www.aiguaieducacio.cat
coordinacio@aiguaieducacio.cat

26 de Gener de 2019
Mas del director
Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix

Aigua,
Educació
i Comunitat

