JORNADA FORMATIVA:
INTRODUCCIÓ DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA
I L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE ALS CENTRES
EDUCATIUS. OBJECTIUS I EXPERIÈNCIES.

ESCOLA

Justificació i objectius:
La producció d’aliments i la seua repercussió en la salut i el medi ambient és un tema
que ens preocupa com a part de la societat, i es cert que està en mans de l’educació
ajudar a construir coneixements que ajuden als ciutadans a ser crítics en aquestos
temes i tractar de buscar les millors solucions.
El Mas de Noguera està compromés amb la producció ecològica dels aliments i així ho
transmet en les activitats i estades que oferix, i entenem que els mestres, educadors
i professors són agents que s’involucren en la societat, que es preocupen pel futur i
que tenen la capacitat d’escoltar aprendre i compartir propostes, així com facilitat per
a interactuar amb altes agents socials com llauradors, ramaders i grups de consum
responsable per a construir metodologies que puguen posar en pràctica en els seus
centres eductius. És més, ja hi ha centres i/o docents que tracten que l’agricultura
ecològica forme part del seu curriculum escolar com una activitat d’educació ambiental
complementària i transversal a altres matèries. Per a aquestes persones i també per
als que tenen interès de començar projectes amb temàtiques educatives al voltat de
l’alimentació sostenible, oferim aquesta Jornada formativa dins del projecte CREA.E, on
posarem sobre la taula la importància de que l’agricultura ecològica arribe a les aules,
als menjadors escolar i a les famílies, a través de projectes educatius i metodologies
didàctiques on es vegen implicats tots els agents.
Dirigit a: mestres, professors, educadors, monitors menjadors, tècnics d’ajuntaments,
associacions de consum, les AMPA, productors ecològics, etc.
Data i Lloc: La Jornada tindrà lloc el proper 24 de novembre al mas de Noguera, en
Caudiel (Castelló).

Continguts:
• Ponència de Lola Raigón, de la Politècnica de València, sobre l’agricultura
ecològica i la importància de la seua presència en els currículums de les escoles i
instituts
• Presentació de diferents experiències en Centres educatius
• Dinar al Mas de Noguera amb productes ecològics i/o locals (13€/persona)
• Taula rodona amb diferents agents: menjadors escolars, productors, educadors,
mestres.

Inscripcions:
• Telèfon: 964 144 074 (Mas de Noguera)
• Correu electrònic: crea.masdenoguera@gmail.com
• Amb certificació per als mestres participants

