
  L’experiència consisteix en...
Procés que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el planeta, cercant el compromís i la responsabilitat dels joves per superar la crisi 
social i ambiental. Es desenvolupa mitjançant un procés interactiu dut a terme per joves d’entre 13 i 16 anys de diferents localitats, regions, països i continents 
que aprenen i actuen units per un objectiu comú: tenir cura del planeta. A Catalunya, es vehicula a través de la XESC, amb la participació de quaranta centres, 
i de més d’un miler de joves, en les Conferències Escolars

     Per aconseguir…
- Transformar cada escola en un espai actiu de construcció de coneixements i 
propiciar la participació democràtica i el debat en l’esfera global i local.
-  Despertar i enfortir la participació de la comunitat educativa en el debat de 
temàtiques urgents, generalment limitades als centres d’investigació o de 
formulació de polítiques públiques.
- Promoure que els i les joves assumeixin responsabilitats individuals i 
col·lectives per provocar una millora de la qualitat de vida local i planetària.

Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA)
confintcat@gmail.com 

   Transforma el  territori perquè...
...transforma els centres educatius. Mitjançant el debat i l'assumpció de 
responsabilitats i accions dels joves i el contacte amb els actors de la comunitat 
local (administració pública, associacions, empreses, etc.), els centres 
esdevenen agents de canvi del seu entorn.

    Valorem l’experiència...
Tinguem Cura del Planeta proposa una eina útil per dinamitzar l’alumnat de 
secundària i generar un marc de debat i acció per la comprensió dels fenòmens 
socioambientals. Malgrat la idoneïtat de la metodologia, és un procés complex 
que requereix temps i una forta implicació dels centres educatius, fet dificultós 
donada la delicada situació dels centres i del professorat. 

     Els recursos utilitzats són...
La Xarxa disposa de recursos humans i econòmics de cada node (Programa 
Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya i Agendes 21 o Programes 
d’Educació Ambiental municipals). La celebració de les Conferències Estatals i 
Europea s’ha finançat amb subvencions del Ministeri d’Educació (ARCE) i de la 
Comissió Europea (Youth in Action).

Tinguem Cura del Planeta (participació i comunicació)

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

Més informació: www.xesc.cat/confint.html  


