Doc. 01.2

Hort escolar
ecològic i
compostatge

www.delcampalataula.org

del

camp
a la taula

dchiralt@delcampalataula.org

Presentació
La necessitat urgent de transformació en la manera en què observem l’agricultura, els residus, la naturalesa, la vida en si mateixa... Ens ha portat a desenvolupar un model pedagògic no finalista, sinó amb
efecte multiplicador. Això significa que els coneixements, pràctiques i tallers que Del Camp a la Taula
ha desenvolupat per a l’educació ambiental, en els diferents àmbits detallats anteriorment, van dirigits
a la formació de formadors. L’objectiu no és un altre que possibilitar una disseminació d’aquests coneixements amb major velocitat i sostenibilitat en el temps.
La tradicional execució de tallers a un nombre determinat d’assistents, per part d’un nombre determinat de persones, sempre queda lligada a la disposició temporal i pressupostària. Busquem salvar
aquest obstacle formant a persones que, al seu torn, dins de la seua labor educativa habitual, assumisquen el rol de formadors i actuen com a agents multiplicadors de canvi.

Formació ambiental en
centres educatius
Objetiu: Formar a un grup de persones compromeses amb el Centre Educatiu per a poder desenvolupar l’educació ambiental en ell, any rere any.

Metodologia
Sessió introductòria
Diàleg participat entre tots els agents que participaran en la formació per a identificar les necessitats
d’educació ambiental en el centre educatiu. La duració s’estima en una hora.
Aquesta sessió és oberta a qualsevol persona del centre interessada en la matèria (professores, professors, mares, pares, personal, etcètera) i gratuïta per al centre educatiu.

Tallers de formació
Del Camp a la Taula formarà a grups d’entre 2 i 10 professors, professores, mares, pares, representants de l’AMPA d’un mateix centre educatiu... La formació inclourà:
•

Hort escolar ecològic, des del disseny fins al seu manteniment. 12 hores.

•

Compostatge domèstic. 3 hores.

Disponibilitat contínua de recursos
Els centres educatius podran accedir als recursos complementaris de formació que Del Camp a la
Taula possarà a la seua disposició a través de la seua pàgina web de manera contínua.
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Assessoria presencial i individual
Durant el període del curs escolar en el qual es desenvolupa la formació i el posterior a la finalització
de la formació, s’atendran consultes individuals que no haja sigut possible solucionar amb els recursos oferits en la web. El nombre màxim de consultes durant aquest període és de tres consultes que
inclouen el desplaçament al centre.

Participació en la Xarxa de Centres
La finalització de la formació en cada centre suposa la inclusió voluntària en la xarxa de centres compromesos amb l’educació ambiental construïda a aquest efecte.
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