Nota de premsa
Terrassa, 9 de setembre de 2014

Nova oferta d’activitats d’Educació per a la
Sostenibilitat de Terrassa per al curs 2014-2015
S’ofereixen més de 60 activitats renovades i adreçades a l’àmbit educatiu i al
conjunt de la ciutadania

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa per a aquest curs 2014-2015 el
Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST), promogut pel
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquest Programa substitueix el Programa
Integrat d’Educació Ambiental (PIEA), que al llarg de 14 anys s’ha desenvolupat com
a proposta i eina educativa per a introduir i implantar tots els aspectes relacionats
amb la sostenibilitat ambiental, que ha ajudat a la ciutadania del municipi a adquirir i
entendre els valors ambientals com a una necessitat vital per a garantir la qualitat de
vida.
El PEST proposa un total de 62 activitats relacionades amb els diferents aspectes
educatius que poden contribuir a avançar perquè Terrassa sigui una ciutat més
sostenible: els residus, l’energia, l’aigua, el canvi climàtic, la protecció de la salut, la
tinença responsable d’animals, el consum responsable, l’Anella Verda i la
biodiversitat, els horts urbans ecològics, etc. Les 62 activitats proposades per al curs
2014/15 inclouen 39 tallers a l’aula, 8 visites a instal·lacions i equipaments
ambientals, 11 itineraris de natura i la possibilitat d’engegar 4 projectes de centre a
desenvolupar durant tot el curs escolar.
Amb la llarga experiència del programa anterior, i els nous temps i els canvis viscuts
al llarg d’aquests anys, s’ha considerat necessari fer una renovació i adequació als
moments actuals de tots els aspectes referits a la sostenibilitat ambiental. És per
això que s’han renovat els objectius generals i específics del programa i s’han
redefinit i millorat els continguts. Alhora, s’han determinat projectes nous més
adequats als interessos de la nostra ciutat i els seus entorns. Per últim, s’ha
coordinat i promogut dins d’aquesta nova proposta les aportacions i activitats d’altres
entitats i col·lectius amb l’objectiu de presentar una sola proposta ambiental, fet que
l’ha millorada i simplificada.
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Com a novetats importants del nou Programa d’Educació Ambiental de Terrassa
(PEST) cal destacar:
•
•
•
•

•

Increment de l’oferta d’activitats educatives per Conèixer l’Anella Verda i la
biodiversitat del nostre entorn natural.
Noves activitats educatives relacionades amb el soroll, la contaminació
atmosfèrica i el canvi climàtic com a problemàtiques ambientals que han anat
en augment als darrers anys.
Noves activitats educatives relacionades amb l’agricultura ecològica i els horts
urbans.
Increment de propostes educatives de llarga durada que esdevenen projectes
de centre per treballar els continguts durant tot el curs escolar: Apadrinem
l’Anella Verda, Crea un refugi de fauna a l’escola, o 50/50 estalvi i eficiència
energètica, entre d’altres.
Increment d’activitats basades en la metodologia d’Aprenentatge i Servei
(Aps).

Tot i que la major part de l’oferta educativa està adreçada als centres educatius, des
de l’escola bressol fins al batxillerat o la formació professional, continua havent-hi
propostes formatives per a l’àmbit ciutadà que poden ser sol·licitades per qualsevol
entitat de la ciutat i que també s’han renovat i ampliat.
El pressupost dedicat a l’educació per a la sostenibilitat s’ha mantingut estable en els
darrers anys i s’han dedicat 55.000 euros, ja que es considera una prioritat en les
polítiques mediambientals. Es preveu continuar mantenint el mateix pressupost per a
l’any 2015.
Les inscripcions per a aquestes activitats s’han de fer a través de la Seu Electrònica
(www.terrassa.cat/tramits), concretament, a l’apartat de Medi Ambient i omplint el
formulari de la inscripció a les activitats del Programa de l’Educació per a la
Sostenibilitat de Terrassa 14/15.
Els períodes d’inscripció són: fins al 19 de setembre de 2014 per a l’àmbit educatiu i
de formació, i de gener a juny de 2015 per a l’àmbit de la ciutadania. Per a més
informació, us heu d’adreçar a la pàgina web del Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat: www.terrassa.cat/mediambient, o al Centre de Documentació i
Educació Ambiental (CDEA), tel.: 93 739 70 00, ext.: 4132.
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Balanç del curs anterior
El curs 2013-2014 van participar en el Programa:
•
•
•
•

78 escoles de primària i secundària, públiques i privades concertades
14.370 alumnes
10 entitats en l’àmbit de la ciutadania
830 ciutadans i ciutadanes

Agendes Escolars i Calendaris
Com cada any, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’han repartit
5.100 Agendes Escolars 2014-2015 del Medi Ambient i el Desenvolupament a
diferents centres públics d’ensenyament secundari obligatori públics i privats
concertats. La demanda d’aquestes agendes per part dels centres cada cop és
major. Així, aquest curs es repartiran un 23’52% més d’agendes respecte al curs
anterior. També s’han repartit uns 800 Calendaris Escolars del Medi Ambient dirigits
als centres de cicle superior d’ensenyament primari públics i privats concertats.
Aquests dos recursos ajuden a educar i sensibilitzar als centres i als alumnes sobre
tots els aspectes referits a la sostenibilitat, alhora que resulten un complement molt
útil al Programa d’Educació per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els seus objectius.
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