
11.00 h - Les recollides de residus: presents i futurs d'Europa a 
Girona
Jan Picó, tècnic en disseny sistèmic de la cooperativa de 
projectes ambientals La Copa 

Eva Agulló, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Vilablareix

11.15 h - Nous models de recollida: el cas i els reptes de 
Vilablareix

En les darreres dècades, la pressió per augmentar el reciclatge 
ha crescut considerablement. Les polítiques de la Unió Europea 
estableixen uns estàndards i unes normatives que pretenen 
haver instaurat l'economia circular cap al 2050. Però amb 
responsabilitats creuades entre diferents administracions els 
models de recollida i l'efectivitat són molt variables. Com serà la 
recollida en el futur?

Alfredo Jornet, investigador del Grup de Recerca en Cultura, 
Educació i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona

10.30 h - Economia circular: mètodes i casos

Silvana Mallia, directora de màrqueting de Coffee Center

Un sac de cafè viatjarà milers de quilòmetres per portar el gra 
que conté al punt de consum. Però, què se'n farà d'aquest sac un 
cop hagi estat utilitzat? Passarà a ser un residu? Coffee Center 
compta amb ECOSOL per al seu programa d'economia circular: 
Explicaran la seva experiència en la transformació dels residus 
de l'empresa en productes i regals.

La crisi de sostenibilitat i la necessitat de transformació social 
presenten reptes nous i difícils per a les institucions educatives, 
tant les formals (escola) com les informals i no formals (lleure 
educatiu, família). En aquesta xerrada abordarem com s’ha 
treballat aquest repte des de perspectives d’educació dirigides a 
la transformació social i al bé comú, sobretot a Noruega, però 
també en altres països europeus.

Raquel Alonso, tècnica d'acompanyament a la inserció i 
prospecció d'empreses d'ECOSOL

Maite Tixis, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilablareix

9.45 h - Educació, sostenibilitat, i psicologia del canvi social

9.30 h - Benvinguda

Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Programa 

L'Ajuntament de Vilablareix, després d'implementar el sistema de 
recollida porta a porta, avança en la personalització del models 
de recollida amb el pagament per trams. Però com es fan els 
canvis en els models de recollida? I sobretot, quins reptes 
sorgeixen quant a la comunicació i l'educació de la ciutadania?

11.30 h - Pausa per esmorzar

Tallers

Girona.
diferents programes sobre medi ambient de la Diputació de
Educadors ambientals de les entitats que participen en els

La consciència creixent del fet que vivim en un món nit i que 
l'economia extractiva actual no és sostenible ens està portant a 
transitar cap a noves economies circulars. Però aquestes 
transicions plantegen reptes en molts sentits, entre els quals, 
la reeducació de les persones en noves pràctiques i relacions 
amb els materials. En aquesta jornada abordarem 
experiències pedagògiques per conscienciar, educar i fer 
partícips les persones en aquests nous sistemes organitzatius. 
També descobrirem quines necessitats i reptes educatius hi 
ha, i intentarem trobar-hi resposta a través del joc.

Destinataris:

Fins el 12 de març a través de l'enllaç: 
https://forms.ofce.com/e/TeX0sGbRCN

Inscripcions:

17180 Vilablareix
Centre Cultural Can Gruart. C/ de la Farigola, 50

Vilablareix, 14 de març de 2023

XIII Tallers de la Diputació 
de Girona per a 
educadors ambientals 
sobre residus i economia 
circular

Lloc

Preu
La jornada és gratuïta.

Us convidem a compartir aprenentatges, 
experiències i reexions fruit d’aquesta 
jornada.

12.00 h - Tallers 1a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Tallers

12.45 h - Tallers 2a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Dinamitzada per La Copa

B «Jugar amb el futur i la sostenibilitat»

Una peça molt important i sovint oblidada en la sostenibilitat i, 
per tant, en economia circular (i els comportaments personals) 
és la comprensió de les escales temporals i els futurs. En aquest 
taller utilitzarem el joc per explorar els efectes de les decisions i 
els comportaments des d'una perspectiva sistèmica i a llarg 
termini, ns «al col·lapse». Joc cedit per la Universitat Erasmus de 
Rotterdam.

Impartit per La Copa

A  «Identiquem els reptes i recursos en economia circular i 
residus»

C «Posem en pràctica l'upcycling. Manipulem i transformem 
materials»
Impartit per Judit Algueró, de Lovely Trash

Impartit per La Copa

La indústria tèxtil té una gran presència al nostre territori i, alhora, 
és una de les més contaminants. Malgrat que s'intenta que 
aquesta indústria sigui cada cop més sostenible, la solució passa 
en bona part per allargar la vida dels teixits tant com sigui 
possible, ns a reciclar-los perquè esdevinguin teixits nous. En 
aquest taller, aprotarem peces tèxtils i les transformarem en 
productes nous.

Quins recursos utilitzeu per educar sobre economia circular i 
reciclatge? En aquest taller identicarem els reptes que han 
sorgit al llarg del matí i pensarem estratègies per afrontar-los tot 
combinant les experiències dels participants i els principals 
materials sobre disseny d'economies circulars.

13.30 h - Cloenda
Organització

Amb la col·laboració de



11.00 h - Les recollides de residus: presents i futurs d'Europa a 
Girona
Jan Picó, tècnic en disseny sistèmic de la cooperativa de 
projectes ambientals La Copa 

Eva Agulló, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Vilablareix

11.15 h - Nous models de recollida: el cas i els reptes de 
Vilablareix

En les darreres dècades, la pressió per augmentar el reciclatge 
ha crescut considerablement. Les polítiques de la Unió Europea 
estableixen uns estàndards i unes normatives que pretenen 
haver instaurat l'economia circular cap al 2050. Però amb 
responsabilitats creuades entre diferents administracions els 
models de recollida i l'efectivitat són molt variables. Com serà la 
recollida en el futur?

Alfredo Jornet, investigador del Grup de Recerca en Cultura, 
Educació i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona

10.30 h - Economia circular: mètodes i casos

Silvana Mallia, directora de màrqueting de Coffee Center

Un sac de cafè viatjarà milers de quilòmetres per portar el gra 
que conté al punt de consum. Però, què se'n farà d'aquest sac un 
cop hagi estat utilitzat? Passarà a ser un residu? Coffee Center 
compta amb ECOSOL per al seu programa d'economia circular: 
Explicaran la seva experiència en la transformació dels residus 
de l'empresa en productes i regals.

La crisi de sostenibilitat i la necessitat de transformació social 
presenten reptes nous i difícils per a les institucions educatives, 
tant les formals (escola) com les informals i no formals (lleure 
educatiu, família). En aquesta xerrada abordarem com s’ha 
treballat aquest repte des de perspectives d’educació dirigides a 
la transformació social i al bé comú, sobretot a Noruega, però 
també en altres països europeus.

Raquel Alonso, tècnica d'acompanyament a la inserció i 
prospecció d'empreses d'ECOSOL

Maite Tixis, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilablareix

9.45 h - Educació, sostenibilitat, i psicologia del canvi social

9.30 h - Benvinguda

Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Programa 

L'Ajuntament de Vilablareix, després d'implementar el sistema de 
recollida porta a porta, avança en la personalització del models 
de recollida amb el pagament per trams. Però com es fan els 
canvis en els models de recollida? I sobretot, quins reptes 
sorgeixen quant a la comunicació i l'educació de la ciutadania?

11.30 h - Pausa per esmorzar

Tallers

Girona.
diferents programes sobre medi ambient de la Diputació de
Educadors ambientals de les entitats que participen en els

La consciència creixent del fet que vivim en un món nit i que 
l'economia extractiva actual no és sostenible ens està portant a 
transitar cap a noves economies circulars. Però aquestes 
transicions plantegen reptes en molts sentits, entre els quals, 
la reeducació de les persones en noves pràctiques i relacions 
amb els materials. En aquesta jornada abordarem 
experiències pedagògiques per conscienciar, educar i fer 
partícips les persones en aquests nous sistemes organitzatius. 
També descobrirem quines necessitats i reptes educatius hi 
ha, i intentarem trobar-hi resposta a través del joc.

Destinataris:

Fins el 12 de març a través de l'enllaç: 
https://forms.ofce.com/e/TeX0sGbRCN

Inscripcions:

17180 Vilablareix
Centre Cultural Can Gruart. C/ de la Farigola, 50

Vilablareix, 14 de març de 2023

XIII Tallers de la Diputació 
de Girona per a 
educadors ambientals 
sobre residus i economia 
circular

Lloc

Preu
La jornada és gratuïta.

Us convidem a compartir aprenentatges, 
experiències i reexions fruit d’aquesta 
jornada.

12.00 h - Tallers 1a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Tallers

12.45 h - Tallers 2a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Dinamitzada per La Copa

B «Jugar amb el futur i la sostenibilitat»

Una peça molt important i sovint oblidada en la sostenibilitat i, 
per tant, en economia circular (i els comportaments personals) 
és la comprensió de les escales temporals i els futurs. En aquest 
taller utilitzarem el joc per explorar els efectes de les decisions i 
els comportaments des d'una perspectiva sistèmica i a llarg 
termini, ns «al col·lapse». Joc cedit per la Universitat Erasmus de 
Rotterdam.

Impartit per La Copa

A  «Identiquem els reptes i recursos en economia circular i 
residus»

C «Posem en pràctica l'upcycling. Manipulem i transformem 
materials»
Impartit per Judit Algueró, de Lovely Trash

Impartit per La Copa

La indústria tèxtil té una gran presència al nostre territori i, alhora, 
és una de les més contaminants. Malgrat que s'intenta que 
aquesta indústria sigui cada cop més sostenible, la solució passa 
en bona part per allargar la vida dels teixits tant com sigui 
possible, ns a reciclar-los perquè esdevinguin teixits nous. En 
aquest taller, aprotarem peces tèxtils i les transformarem en 
productes nous.

Quins recursos utilitzeu per educar sobre economia circular i 
reciclatge? En aquest taller identicarem els reptes que han 
sorgit al llarg del matí i pensarem estratègies per afrontar-los tot 
combinant les experiències dels participants i els principals 
materials sobre disseny d'economies circulars.

13.30 h - Cloenda
Organització

Amb la col·laboració de

Alfredo Jornet 
investigador del Grup de Recerca en Cultura, 

Educació i Desenvolupament Humà 
Universitat de Girona 

Educació, 
sostenibilitat,  
i psicologia del  
canvi social 



Educació, sostenibilitat, i 
psicologia del canvi social 

Alfredo Jornet 

Investigador Ramón y Cajal, Institut de Recerca Educativa



De què parlem quan parlem d’educació per la 
sostenibilitat?





Crisi triple: Canvi climatic, biodiversitat, i 
polució



La crisi del clima, de la pèrdua de biodiversitat i de la 

contaminació són també, i al mateix temps, una crisi de 

l’educació…  

… perquè plantegen un repte pel que fa a com es connecta el 

coneixement teòric i l'aprenentatge amb l'acció i la pràctica.







https://youtu.be/krbIJ29JY74



www.seas.uio.no 

“Crec que el clima és el 

problema més important al 

que ens enfrontem avui”

http://www.seas.uio.no/


www.seas.uio.no 

“Estic aquí perquè crec que el 

clima és molt important, i 

sobretot ara abans de les 

eleccions. Vull que la gent i 

sobretot els adults entenguin 

que ens importa”

http://www.seas.uio.no/


www.seas.uio.no 

“Estem aquí per donar suport 

al tema més important del 

nostre temps i és molt 

important per a mi sentir que 

no només en parlem, sinó que 

també en fem alguna cosa 

concreta.

http://www.seas.uio.no/


www.seas.uio.no 

“[A la nostra escola]… podem 

trobar oportunitats per parlar 

del clima, però mai hem rebut 

cap estímul per resoldre el 

problema, o per aprendre com 

resoldre'l”

http://www.seas.uio.no/


www.seas.uio.no 

“A la meva escola n'hem parlat 

en part, intenten parlar i 

abordar-ho amb els alumnes, 

però no es fa res. Només 

rebem una palmada a 

l'esquena i no passa res més”

http://www.seas.uio.no/


www.seas.uio.no 

“Si les xarxes socials no 

existissin, crec que no sabria 

gens de la crisi climàtica” 

“

http://www.seas.uio.no/


European Sustainability Competence 
Framework (GreenComp)



Reformes educatives, a Espanya, Noruega… 



Un exercisi d’imaginació educativa



www.seas.uio.no



Open Schooling

Quan les escoles cooperen amb altres institucions i organitzacions per 

aconseguir el benestar de la comunitat, cosa que canvia la manera en 

que la ciència entra a l'aula i com l’escola pot contribiuir al canvi social.  

Implica reconeixer e imaginar les diverses ecologies de l’aprenentatge
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Håpets Katedralen (Catedral de l’Esperanza)





Håpets Katedral i Fredrikstad
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Økern: un districte en transformació  



Økern open schooling ecology 



Participació en el desenvolupament urbà





Contribucions de NGOs, centres d’aprenentatge informal, i la 
municipalitat



cChallenge Experiment de canvi de 30 dies



Projecte 



Sending ripples of hope, celebrating the 
return of wild salmon from near-extinction



Sending ripples of hope, celebrating the 
return of wild salmon from near-extinction



Economia social i crisi climàtica



Kikk off seminar economia social i crisi climàtica



Bjørn Samset (Climatòleg) 

42
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Entrevistes a empreses
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Blindern Vgs elever presenterer og diskuterer funnene deres med 

Finans Norge (ved Idar Kreutzer) og Oslo Science City I Deichman









 Col.laboració transversal: Petroli, 
sostenibilitat, i futur a Noruega

48



Academics estudiant les perspectives i els drets dels treballadors, activistes, mestres i 

estudiants



Faculty of 
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Transgredint les barreres educatives que 
separen el coneiximent de l’acció
• Més enllà de les barreres disciplinaries: Transversalitat interdisciplinar 

• Més enllà de les barreres institucionals 

• Noves coalicions educatives 

• Nous rols i responsabilitats educatives 

• Més enllà dels rols etablerts 

• Estudiants que es tornen mestres (aprenentatge que té valor) 

• Mestres que es tornen aprenents 

• Un canvi del significat de l’educació



La recerca com a procés transformador







Educació i psicologia del canvi 
social
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Practical 

Political

Personal



13 March 2023

Reptes del treball transformador de 
transgresdir barreres

• Reptes relacionats amb la transgressió de barreres 
institucionals 

• Reptes relacionats amb les noves formes 
d’aprenentatge I continguts 

• Reptes relacionats amb l’organització interna del 
centres educatius



13 March 2023

https://thisisopenschooling.org



13 March 2023

Reptes relacionats amb la transgressió de barreres 
institucionals 

• Recursos, recursos, recursos

Temps
Diners
Falta de 
coneiximents



13 March 2023

Utfordringer som går på koordinering med eksterne aktører 

• Recursos, recursos, recursos… 
• Coordinació:  

• Contractes 
• Integració i reconfiguració de procesos institucionals 

• Treballar objectius comuns (vs la logica del intercanvi i la 
competició) 



13 March 2023

 
Reptes relacionats amb les noves formes d’aprenentatge I continguts 

• Establir marcs i estructures de suport pedagogic per al treball 
en projectes i investigador

Estructures de suport 
educatiu

Marcs delimitadors

Feedback i avaluació 
formativa



13 March 2023

 
Reptes relacionats amb les noves formes d’aprenentatge i continguts 

• Establir marcs i estructures de suport pedagogic per al treball 
en projectes i investigador 

• Suport al pensament critic i a l’emancipació



13 March 2023
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Reptes relacionats amb les noves formes d’aprenentatge i continguts 

• Establir marcs i estructures de suport pedagogic per al treball 
en projectes i investigador 

• Suport al pensament critic i a l’emancipació 
• Integració de una dimensió afectiva i ètica 
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Reptes relacionats amb les noves formes d’aprenentatge i continguts 

• Establir marcs i estructures de suport pedagogic per al treball 
en projectes i investigador 

• Suport al pensament critic i a l’emancipació 
• Integració de una dimensió afectiva i ètica  
• Integració de la agència i empoderament com part de l’objectiu 

edicatiu



13 March 2023

 
Reptes relacionats amb l’organització interna del centres educatius 

• Generar espais i grups per a la col.laboració transversal 
• Donar suport als emprenedors 
• Integració del treball colaboratiu comunitari com part de 

l’identitat de l’organització 
• Formació profesional



13 March 2023

- Noves eines i hàbits 
- Noves formes d’organització i regulació 
- Noves perspectives, significats i visions 

de l’educació 



Generant espais transerversals i 
transformadors



www.skoleiverden.uio.no
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Et møteplass for lærere, elever, forskere, og aktører engasjert i tverrfaglig undervisning











“El risc no és que els professors fracassin perquè no estan prou 
qualificats. El risc no és que l'educació pugui fracassar perquè no es 
basa prou en l'evidència científica. El risc no és que els estudiants 
puguin fracassar perquè no estan treballant prou o no tenen motivació. 
El risc hi és perquè... l'educació no consisteix a omplir una galleda sinó 
a encendre un foc. El risc hi és perquè l'educació no és una interacció 
entre robots sinó una trobada entre éssers humans. El risc hi és perquè 
els estudiants no han de ser vists com a objectes a modelar i disciplinar, 
sinó com a subjectes d'acció i responsabilitat”


