OBJECTIU GENERAL
Generar processos transformadors
socioeducatius per promoure el dret a
l’alimentació mitjançant la reducció del
malbaratament alimentari.

OBJECTIU ESPECÍFIC
Contribuir a articular una estratègia
territorial del Parc Agrari del Baix Llobregat
per promoure la garantia d’una alimentació
disponible, accessible i de qualitat a través
de l’enfortiment de capacitats dels titulars
de drets, responsabilitats i obligacions
mitjançant disseny i implementació de
l’Aprenentatge Servei (Aps).
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

LÍNIES D'ACCIÓ

GENERACIÓ DE PROCESSOS
TRANSFORMADORS SOCIOEDUCATIUS
Volem donar resposta a les necessitats globals i
locals a través d'una estratègia col·lectiva
d'Aprenentatge Servei des de les comunitats
educatives. Partint del disseny o implementació
conjunta de propostes comunitàries cap a la
transformació social.

GARANTIA DEL DRET
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La nostra inquietud és crear un teixit
comunitari basat en la cooperació i la
participació activa per promoure la garantia d’una
alimentació disponible, accessible i de qualitat.
Fomentant que els diversos agents exercim el
nostre rol de titulars de drets, responsabilitats i
obligacions del dret a l'alimentació.

Parc Agrari
del Baix
Llobregat

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
COM A EIX VERTEBRADOR
Es pretén posar a la llum el seu valor per al camí cap
al desenvolupament sostenible. Com a font
benestar social i d'experiències educatives.
Apostant per a la integració i preservació dell medi
ambient proper. Així com, mostrar l'oportunitat
econòmica que ofereix per a potenciar els circuits
curts de consum i l'economia local-
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#jomenjodelParc #minveszero

És el moment d'apostar per una estratègia i
accions comunes per avançar cap a la garantia
del dret a l'alimentació i el desenvolpament
sostenible.

Quin sistema agroalimentari volem per
aquí 10 anys? SUMA'T AL CANVI

#repensaelquemenges
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Administració
pública

Coexecució i
coavaluació

Generar noves aliances entre
l’entorn socioeconòmic, de l’administració
pública del Parc Agrari del Baix Llobregat
i les dos comunitats educatives de
secundaria, havent fomentat la
responsabilitat compartida i la
intercooperació entre territoris i titulars
de dret, responsabilitat i obligacions.

s'inclouen sortides al Parc Agrari
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SERVEI
Introductori: 2 càpsules
Complet: 8 sessions

Intercooperació

Avaluació
conjunta

APS

promoció de models de
CONSUM i PRODUCCIÓ
SOSTENIBLES

Formació
docent
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APRENENTATGE
Introductori: 5 càpsules
Complet: 12 sessions

Agents
socioeconìmics

Enfortir les capacitats del personal
docent
de dos centres educatius de
secundària d’entorns del Parc Agrari del Baix
Llobregat a través de diverses formacions i
acompanyament en la implementació
d’aprenentatge servei durant dos cursos
escolars 19/20 i 20/21.

Disseny conjunt
del Pla d'Acció
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Augmentar
la
participació
de
l’alumnat de secundària en l’exigència
d’una alimentació de qualitat i accessible
que fomenti la incorporació i disponibilitat
de productes alimentaris en el circuit
econòmic del seu territori durant dos
cursos escolars 19/20 i 20/21,

s'inclou una sortida al municipi
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Crear xarxes que afavoreixen nous
teixits col·lectius i comunitaris de
l’entorn socioeconòmic de les comunitats
educatives a partir de titulars de dret i
responsabilitat del dret a l’alimentació de 3
localitats i ciutats pertanyents al Parc Agrari
del Baix Llobregat que apostin per la
producció i consum sostenibles,

Trobades

Visites
escolars

Acte de
Cloenda
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Dissenyar col·lectivament una eina
didàctica per a la sostenibilitat de les
pràctiques educatives formals i no
formals en la promoció del dret a
l’alimentació mitjançant la metodologia
d’aprenentatge servei.
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Avaluació
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Dinàmiques de
treball per al
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Presentació i
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