Xarxa Aigua Educació i Comunitat

PROGRAMA - Dissabte 23/03
09:00 h Recepció i entrega de material i benvinguda.
09:30 h Presentació de diferents programes educatius
que tenen l’aigua com a eix estratègic a càrrec de:

Lleida
10/11/18

Girona
01/12/18

Tarragona
26/01/19

Barcelona
16 i 23/03/19

QUARTA JORNADA
Dia: dissabte 16 i dissabte 23 de Març de 2019
LLoc: Casa de l’aigua de Trinitat Nova,
Nou Barris de Barcelona

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.
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

PROGRAMA - Dissabte 16/03
10:00 h Sortida guiada. El Rec Comtal, la gran sèquia de
Barcelona. Sortida de l’estació de rodalies R3-R4-R7 de
Montcada Bifurcació. Ruta de 3 Km. per conèixer aquesta
infraestructura hidràulica, la seva història i la importància
que va tenir en el desenvolupament de la ciutat.
Grups limitats, cal inscripció prèvia a:
casadelaigua@scea.cat.
12:00 h Aliances ambientals. Breu xerrada sobre
La responsabilitat social corporativa RSC i el suport a
programes socio-ambientals Vitae / Font en font.
12:30h Refresc

·Gonçal Luna, tècnic d’Educació i Promoció
Ambiental de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona i Èlia Montagud,
educadora ambiental. Guia per a la promoció
de treballs de recerca de batxillerat en
aigües continentals, en el marc del
Programa Va d'Aigua.
·Esther López, tècnica d’educació del Museu
de les Aigües d’Aigües de Barcelona.
·Anna Closes, Responsable del Servei
Educatiu del Parc de la Sèquia, Fundació
Aigües de Manresa Junta de la Sèquia.
10:30 h Pausa - cafè
10:45 h Presentació de diferents programes educatius:
·E+S Propostes a l’escola del programa
Escoles més sostenibles. Ajuntament de
Barcelona.
·Genís Pascual, Agenda 21 escolar l’Hospitalet
de Llobregat /Xesc. Padrins del riu Llobregat.
·Carles Lozano, URV Divulga, Universitat
Rovira i Virgili. Projecte APQUA de la URV,
recursos didàctics per l’educació formal.
12:00 h Trasllat en autocar al Centre Cívic
Convent de Sant Agustí. Festa Aiguart.
12:30 h Xerrada presentació de la nova publicació
“Aigua Km 0” de la col·lecció del Museu d’Història de
Barcelona. A càrrec del MUHBA amb el suport
d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
A partir de les 12:30h Activitats a l’Aire lliure i exposició
de L’Estenedor, recull de propostes educatives de la
Xarxa Aigua, Educació i Comunitat.
De 12:30 a 13:30h Espectacle de Titelles “ La Memòria
de l’Aigua” Companyia Akwa.
14:00h Cloenda i retorn a la Casa de l’Aigua (opcional)

ORGANITZA:

Quarta 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:

16 i 23 de Març de 2019
Casa de lʼAigua de Trinitat Nova
Nou Barris, Barcelona

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.

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

Aigua,
Educació
i Comunitat

