Xerrades, tallers i
projeccions

De 8:15h a 11:15h
Presentació de la jornada
Projecció de petits documentals.
Xerrades i tallers.

1r d’ESO
1r d’ESO A:

De 8:15 a 9:15
- Presentació de la jornada
- Projecció del curt.

9:15h: Xerrada
"Com afecta a la salut i el benestar la planificació urbana en espais públics i entorns escolars? Com ho mesurem?" a
càrrec de Mònica Ubalde de l'Institut de Salut Global de Barcelona.

10:15h: Taller
"Plantem al ChillOut" a càrrec de Luís Fernández i Marisa Arroyo

1r d’ESO B:
9:15h: Xerrada
“‘Breakout’ del canvi climàtic” a càrrec de Montserrat Busto del Servei Meteorològic de Catalunya.

10:15h: Taller
"Refugis Climàtics" a càrrec de Berta Segura del programa d'educació ambiental "Com funciona Barcelona?"

1r d’ESO C:
9:15h: Taller
"Refugis Climàtics" a càrrec de Berta Segura del programa d'educació ambiental "Com funciona Barcelona?"

10:15h: Xerrada
"Com afecta a la salut i el benestar la planificació urbana en espais públics i entorns escolars? Com ho mesurem?" a
càrrec de Mònica Ubalde de l'Institut de Salut Global de Barcelona.

1r d’ESO D:
9:15h: Xerrada
"Espais verds: salut, natura i benestar" a càrrec de Gabino Carballo paisatgista de Parcs i Jardins de Barcelona.

10:15h: Taller
"Enverdim els nostres balcons" a càrrec d'alumnes de 1r d'ESO de la Comissió de sostenibilitat

1r d’ESO E:
9:15h: Taller
"Enverdim els nostres balcons" a càrrec d'alumnes de 1r d'ESO de la Comissió de sostenibilitat

10:15h: Xerrada
"Espais verds: salut, natura i benestar" a càrrec de Gabino Carballo paisatgista de Parcs i Jardins de Barcelona.

Les conferències
i els tallers
De 9:00h a 11:15h
Xerrades i tallers a tots els grups-classe.

2n d’ESO
2n d’ESO A:

De 8:15 a 9:15
- Presentació de la jornada
- Projecció del curt.

9:15h: Xerrada
"Fem la ciutat més habitable" a càrrec de Sílvia Casorran tècnica de l'AMB.

10:15h: Taller
"El mapa del canvi climàtic" a càrrec d'alumnat de 1r de Batxillerat de la Comissió de sostenibilitat.

2n d’ESO B:
9:15h: Taller
"Rehabilitació climàtica del barri" a càrrec de Marike Charlier vocal de mediambient de l’AVV Poblenou.

10:15h: Xerrada
“ Fridays for Future Barcelona” a càrrec de Mar Mirabete, membre del moviment Fridays for Future.

2n d’ESO C:
9:15h: Taller
"El mapa del canvi climàtic" a càrrec d'alumnat de 1r de Batxillerat de la Comissió de sostenibilitat.

10:15h: Xerrada
"Fem la ciutat més habitable" a càrrec de Sílvia Casorran tècnica de l'AMB.

2n d’ESO D:
9:15h: Xerrada
“Ciutats Verdes: Protegir la nostra salut del Canvi Climàtic” a càrrec de Lucas Bogaert, ex-alumne i estudiant de Biologia
de la Universitat de Barcelona.

10:15h: Taller
"Rehabilitació climàtica del barri" a càrrec de Marike Charlier vocal de mediambient de l’AVV Poblenou.

Les conferències
i els tallers
De 9:00h a 11:15h
Xerrades i tallers a tots els grups-classe.

3r d’ESO
3r d’ESO A:

De 8:15 a 8:45h (grups A, B i D)
- Presentació de la jornada
- Projecció del curt.

8:45 h: Xerrada (60’)
"La contaminació, un problema invisible" a càrrec de Guille López impulsor de la Revolta Escolar i membre de l'Eixample
Respira.

9:45 h: Taller (90’)
"So i soroll a Barcelona" a càrrec d'Ana Cuervo de l'empresa d’enginyeria acústica Audiotec

3r d’ESO B:
8:45 h: Xerrada (60’)
"Cotxe elèctric?" a càrrec de Tomàs Padrosa, membre de l’Associació Hàbitats.

9:45 h: Taller (90’)
"Transformem la roba vella" a càrrec de Xènia Elias de l'organització Zero Waste BCN.

Espai: Aula de Tecnologia

3r d’ESO C:
8:15h: Taller (90’)
"So i soroll a Barcelona" a càrrec d'Ana Cuervo de l'empresa d’enginyeria acústica Audiotec

9:45h: Visionat d’un curt (30’)
10:15h: Xerrada (60’)
"La contaminació atmosfèrica a Barcelona. L'enemic invisible." a càrrec d'Olga Margalef membre de la plataforma per la
Qualitat de l'Aire, investigadora del CREAF i professora de la UAB.

3r d’ESO D:
8:45h: Xerrada (60’)
"Mobilitat sostenible: propostes inviables i solucions reals" a càrrec de David Bravo, arquitecte i expert en ciutats
sostenibles.

9:45h: Taller (90’)
"Superilles i salut" a càrrec de César Ochoa.

Les conferències
i els tallers
De 9:00h a 11:15h
Xerrades i tallers a tots els grups-classe.

4t d’ESO

De 8:15 a 9:15
- Presentació de la jornada
- Projecció del curt.

4t d’ESO A i B:
9:15h: Taller
"Alleugera la teva petjada digital".

10:15h: Xerrada
"Xerrada "Mobilitat sostenible: propostes inviables i solucions reals" a càrrec de David Bravo,
arquitecte i expert en ciutats sostenibles.

Espai: Gimnàs

4t d’ESO C i D:
9:15h: Xerrada
"Emergència climàtica: queden 6 mesos per salvar la humanitat?" a càrrec d'Olga Alcaraz
Sendra professora de la UPC i directora del "Grup sobre governament del canvi climàtic” (GGCC)

Espai: Gimnàs

10:15h: Taller
"Alleugera la teva petjada digital".

Els tallers:
Passem a l’acció!
De 11:45 a 12:45h
Alumnat de 1r i 2n d’ESO
Alumnat de 3r i 4t d’ESO

1r a 4t d’ESO:
Taller “Lemes i pancartes”
a càrrec del professorat del centre.

Grups 1rE, 2nA, 3rA
Taller “Una acció al carrer”
a càrrec d’ alumnat de 4t d’ESO de l’Itinerari Artístic amb la col.laboració de les entitats Edualter i
EntrePobles.

Sortim al
carrer...
De 12:45 a 13:40h
Alumnat de 1r a 4t d’ESO
Famílies que s’hi vulguin sumar

Sortirem al carrer amb les nostres pancartes i els nostres estris per fer soroll i ens
concentrarem en diferents punts de l’espai públic mantenint els grups-bombolla.
Allà farem una sentada mentre un grup de companys i companyes durà a terme una
petita performance i llegirà un escrit. Així farem que tot el barri es conscienciï sobre
l’emergència climàtica.
Cada grup-classe es concentra en un punt diferent segons aquest mapa.
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