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L’àrea d’educació ambiental de
la Fundació Catalana de l’Es-
plai està desenvolupant, des

del passat mes de setembre, tallers i
sortides amb escoles de Viladecans,
dins el Programa d’Activitats de
Medi Ambient que l’Ajuntament
ofereix de forma gratuïta.

Durant el curs 2009-2010, més de
2.627 nois i noies estant treba-
llant l’educació ambiental, a par-
tir d’un ensenyament integrador i
no selectiu. Amb els tallers de la
Fundació Catalana de l’Esplai
aprenen a ser capaços d’interac-
tuar amb el medi i interioritzar la
cultura del entorn, des d’una
perspectiva activa i transforma-
dora, considerant el medi ambient 
globalment, amb un enfocament
interdisciplinari.

Inserció crítica al medi
El projecte assumeix com a finalitat
la inserció crítica en el medi, sent
capaç d’interactuar-hi, i interiorit-
zar la cultura des d’una perspectiva 
activa i transformadora. 

El Programa s’organitza en 7 àm-
bits, que ofereixen activitats als
diferents nivells educatius: Medi
Natural; Residus; Aigua; Compos-
tatge; Granja escola; l’Energia i
Natura urbana.

Les propostes de la Fundació Cata-
lana de l’Esplai en els àmbits de
Residus, Aigua i Medi Natural,
van ser les seleccionades pels tèc-
nics de l’Àrea de Medi Ambient 
i Ciutat Sostenible i actualment
s’estan portant a terme activitats a
les escoles del municipi.

El plantejament didàctic de les
propostes presentades es fona-
menta en una educació ambiental
que contempla un tipus d’ensenya-
ment integrador i no selectiu, en el
desenvolupament d’activitats que
permeten l’adaptació a la diversitat
d’interessos, capacitats i necessi-
tats dels participants.

Àmbit Residus
La proposta per a aquest àmbit està
formada per 5 activitats, adreçades
a escoles bressol, centres d’educa-

ció infantil i primària i instituts,
amb un objectiu comú de donar a
conèixer la problemàtica actual
dels residus i fomentar conductes
que permetin avançar en el procés
de prevenció i minimització, a tra-
vés de la proposta A l’escola menys
residus i amb títols tant suggerents
com:

Comencem a separar residus,
adreçada a les escoles bressol;

Reciclar és divertit, adreçada a
Educació Infantil;

L’esmorzar sense residus, per a
l’Educació Primària;

Taller de recollida selectiva, per
a l’Educació Primària i

Mercats d’intercanvi, per a l’Edu-
cació Secundària Obligatòria.

Àmbit Aigua
Pel que fa a la proposta d’aquest
àmbit, que és L’Aigua a les nostres
vides, es pretén promoure la nova
cultura de l’aigua, explicant d’una
manera atractiva i entenedora als
més joves del municipi, alguns
dels aspectes més rellevants de la
importància de l’aigua en el món, a
través de la relació entre l’aigua i

la salut, l’alimentació, la biodiver-
sitat i els ecosistemes.

La proposta per a aquest àmbit està
formada per 4 activitats, adreçades
a Educació Infantil, Primària i 
Secundària:

El conte de l’aigua, adreçada a
Educació Infantil;

Experimenta amb l’aigua, per a
Cicle Inicial de Primària;

Taller de l’aigua, per a Cicle
Mitjà de Primària i

Ecoauditoria de l’aigua, per a
l’Educació Secundària Obligatòria.

Àmbit Medi Natural
Dins el programa El medi natural de
Viladecans, les escoles de Vilade-
cans, tenen l’oportunitat de conèixer
l’entorn natural del seu municipi, la
zona humida del litoral, la mun-
tanya i la vegetació urbana, a través
de tres propostes de sortides:

Itinerari pel Remolar-Filipines
(Reserva del Remolar-Filipines).

Itinerari per Sant Ramon (ascens
fins al cim del Montbaig) .

Els Nostres Parcs (diagnòstic
ambiental d’un parc urbà). 

AMB UN ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI 

La Fundació fa tallers amb
les escoles de Viladecans 
Es desenvolupa el programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament 

Recursos

Participa en la Setmana
de la Biodiversitat!
Amb motiu de l’any internacional
de la Biodiversitat, declarat i pro-
mogut per les Nacions Unides, el
Departament de Medi Ambient i
Habitatge, com a promotor, i la
Xarxa de Custòdia del Territori,
com a coordinació tècnica, s’orga-
nitza la Setmana de la Biodiversi-
tat, que inclourà la 4a Setmana de
la Custòdia del Territori, del 21 al
30 de maig. Durant 10 dies es
mostrarà a la ciutadania catalana
la importància de preservar la bio-
diversitat de casa nostra, i donar a
conèixer iniciatives relacionades
amb el medi ambient, la conserva-
ció del territori i el patrimoni, i la
cura de la terra.
www.setmanabiodiversitat.cat

Exposició aigua, 
rius i pobles
L’objectiu de l’exposició és crear
consciència col·lectiva sobre els
usos i aprofitaments de l’aigua,
per mitjà d’un recorregut dinàmic
a través dels casos internacionals i
locals que s’hi exposen amb foto-
grafies i mitjans audiovisuals. La
visita inclou animació teatral i un
monitor que guia el grup d’alum-
nes pel recorregut de l’exposició i
els explica cada un dels temes que
s’hi desenvolupen.
Museu Marítim de Barcelona del
4 al 30 de maig de 2010
www.aguariosypueblos.org.

I Simposi de la Xarxa
d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de
Catalunya (XESC)
El 13 d’abril s’ha celebrat el I Sim-
posi de la XESC, com a Espai de
Debat i Intercanvi sobre Sosteni-
blitat i Educació. S’ha fet amb 8
grups de treball amb temes tant
interessants com la participació,
el treball en xarxa, la metodologia
aprenentatge-servei, l’educació
per competències i la inclusió
social, sempre des de la perspec-
tiva de la Sostenibilitat. 
www.xesc.cat

La recollida selectiva de la
fracció orgànica de residus
municipals (FORM) està arri-

bant a tota Catalunya. Actualment,
un 59% dels municipis catalans ja
la tenen instaurada i està previst
que durant el 2010 s’estengui a la
majoria de municipis.
L’Agència de Residus de Catalunya
està executant el Pla territorial d’in-

fraestructures de residus munici-
pals. A Catalunya disposem de 29
instal·lacions de tractament de frac-
ció orgànica que garantiran la gestió
d’aquests residus arreu del territori.
Per què es tant important la re-
collida selectiva de la fracció
orgànica i la seva correcta gestió?
S’obté compost amb el que pro-
duïm un enriquiment dels sòls fo-

restals i agrícoles i, a més, el podem
fer servir a casa; és una excel·lent
terra de jardinera. També es pro-
dueix energia, cremant el metà que
s’allibera de la seva digestió i això
contribueix a la lluita contra el canvi
climàtic, ja que el metà es un potent
gas d’efecte hivernacle.
A CENTRE ESPLAI fem la separació
de la fracció orgànica des de l’any

2007. De les dades obtingudes al
2009 podem dir que es generen
36,5 tones de residus orgànics,
que suposen un 36,6% dels resi-
dus totals generats a l’alberg. Per
continuar fent la feina ben feta cal
l’ajut de tothom. A casa, també es
important que se separin les dife-
rents fraccions de les deixalles.
Totes tenen molt de valor. 
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Ara, toca separar la fracció orgànica! 

El gra de sorra

Alumnes de 5è del CEIP Germans Amat i Targa de Viladecans als Espais Naturals del Remolar-Filipines, realitzant l’itinerari de 
coneixement del medi natural
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