I Setmana Bio a l’escola

23 al 27 d’octubre de 2017

Antecedents
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica
Aquest premi, creat a l’any 2013 pels departaments d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ensenyament i Territori i Sostenibilitat,
s'adreça a tots els centres d’educació infantil, primària, secundària,
batxillerat, educació professional, educació especial i llar d’infants de
Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i línies
de treball que aquests realitzen en la promoció del coneixement de
l’agricultura i l’alimentació ecològiques i de les seves implicacions socials
i ambientals, tant a nivell dels propis alumnes com de la comunitat
educativa en general.
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Proposta
Setmana Bio a l’escola
Per tal d’aprofitar l’impacte del lliurament del Premi Escola, Agricultura i
Alimentació Ecològica i potenciar les activitats relacionades amb l’àmbit
educatiu es proposa la creació i celebració d’una Setmana Bio a l’escola,
que consistiria en concentrar, al llarg d’una setmana lectiva escolar,
activitats destinades a donar a conèixer i promoure la producció agrària
ecològica i l’alimentació amb productes ecològics entre la comunitat
educativa.
El lliurament del premi tindrà lloc al llarg d’aquesta setmana, essent una
de les activitats rellevants de la mateixa, i així no serà una activitat
aïllada. D’aquesta manera, s’aprofitaran les sinergies entre el Premi i les
activitats de la Setmana Bio a l’escola.
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Setmana Bio a l’escola
Orientació
Totes les activitats que es realitzin en el marc d’aquesta setmana han
d’estar orientades a desenvolupar les competències bàsiques del
currículum en cada etapa, aprofitant que els diferents contextos i
situacions que plantegen les produccions agroalimentàries i el consum
alimentari requereixen la intervenció de coneixements vinculats a
diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el
discerniment, tenint en compte la dimensió social d’aquest tipus de
producció.
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Setmana Bio a l’escola
Possibles activitats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats lectives i xerrades divulgatives sobre producció agroalimentària ecològica.
Conferències de pagesos o artesans ecològics al centre, per explicar la seva feina a
l’alumnat.
Jornada de portes obertes a l’hort del centre, per a les famílies i els alumnes.
Jocs, tallers i recons relacionats amb la producció d’aliments i l’hort escolar.
Visites a finques i granges de pagesos o obradors d’artesans alimentaris ecològics.
Jornada de mercat agroecològic al centre, amb participació de tota la comunitat
educativa i amb aliments de productors locals i/o elaborats en la cuina del centre.
Esmorzars o dinars amb productes ecològics.
Passi d’algun documental sobre producció ecològica i fòrum posterior.
Construcció comunitari d’un compostador o qualsevol altre element relacionat amb l’hort
ecològic del centre.
Sortida de reconeixement de fauna útil en els horts del municipi.
...
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Setmana Bio a l’escola
Taula de coordinació
Per guiar el procés, el nostres departaments convocarem una Taula de
coordinació del projecte, en la que també podrà participar la xarxa de
diputacions provincials, per tal d’afavorir la implicació del món local en el
projecte, així com qualsevol altra entitat o organització que es consideri
adequada i necessària pel millor desenvolupament i promoció d’aquesta
setmana.

23 al 27 d’octubre de 2017

6

Setmana Bio a l’escola
Gestió del projecte
 Per fer possible i facilitar l’èxit d’aquest esdeveniment, s’encarregarà la
gestió a l’Associació Vida Sana, que actualment ja gestiona el Premi
Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, juntament amb aquests
departaments.
 Es crearà una plataforma virtual específica que faciliti la divulgació i
atorgui valor i visibilitat a la Setmana Bio a l’escola. Des d’aquesta
plataforma:






Els centres podran apuntar-se i pujar les seves activitats
Es podrà consultar el programa de la Setmana Bio a l’escola
Es podran consultar materials educatius relacionats amb la temàtica
S’inclourà tota la informació del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica
Es podran consultar les persones i entitats que s’ofereixin a col·laborar:
– Productors i artesans alimentaris ecològics
– Biblioteques
– ...
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pae.gencat.cat
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