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          Els reptes de l’educació per a un nou model energètic 

      
DEFINIM EL MARC DEEL DEBAT: ON VOLEM ARRIBAR? 

On volem arribar? 

Què esperem dels infants i 

joves en un futur? 

● Què esperem dels infants i joves en un futur? 

 

● En quin món hauran de viure quan siguin adults? 

 

● Quines capacitats i destreses necessitaran per esdevenir ciutadans 

responsables i compromesos? 
 



 
          Els reptes de l’educació per a un nou model energètic 

      
DEFINIM EL MARC DEL DEBAT: ON SOM? 

On volem arribar? 

Què esperem dels infants i 

joves en un futur? 

On som? 

Què sabem dels aprenentatges 

que assoleixen avui els infants i 

joves? 

● Què saben els infants i joves sobre energia? 

 

● Com es relacionen amb l’energia? 

 

● Com es treballa l’energia a l’escola? 
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DEFINIM EL MARC DEL DEBAT: QUINS CAMINS HEM DE SEGUIR? 

On volem arribar? 

Què esperem dels infants i 

joves en un futur? 

On som? 

Què sabem dels aprenentatges 

que assoleixen avui els infants i 

joves? 

 

Quins camins hem de seguir 

per arribar-hi? 

Com s’ha de plantejar el 

procés educatiu? 

 

● Quin paper ha de tenir l’escola (institució) en la 

formació bàsica? 

 

● De quins instruments disposen els docents? 
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On volem arribar? 

Què esperem dels infants i 

joves en un futur? 

On som? 

Què sabem dels aprenentatges 

que assoleixen avui els infants i 
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EN QUIN MARC ENS MOVEM? 

CURRÍCULUM 

Organitza les 

etapes educatives 

Defineix els 

aprenentatges  

Orienta 

l’avaluació i la 

metodologia 

Primària 
Secundària 

obligatòria 

Coneixement del 

Medi Natural, 

Social i Cultural 

Física i química 

Tecnologia i digitalització 

Educació en Valors Cívics i Ètics 

Projecte decret educació 

bàsica (2022)  

Competències 

Continguts clau 

Avaluació 

competencial 

Aprenentatge 

per situacions 

Sostenibilitat 

ODS  Energia 

EQUIPS 

DOCENTS 

CENTRES 

EDUCATIUS 

Docents amb 

formacions diverses 

Edificis amb marge de 

millora 

Inquietuds educatives 
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CURRÍCULUM 

EQUIPS 

DOCENTS 

CENTRES 

EDUCATIUS 

FAMÍLIA 
ENTORN 

SOCIAL 
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CURRÍCULUM 

EQUIPS 

DOCENTS 

CENTRES 

EDUCATIUS 

FAMÍLIA 

ENTORN 

SOCIAL 

INTERESSOS 

MOTIVACIONS 

PROTAGONISME 

MADURACIÓ 
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CURRÍCULUM 

EQUIPS 

DOCENTS 

CENTRES 

EDUCATIUS 

INTERESSOS 

MOTIVACIONS 

PROTAGONISME 

MADURACIÓ 

CONEIXEMENT 

CULTURA 

FINALITAT 

EMOCIÓ 

APRENENTATGE AMB SENTIT PER A LA VIDA 
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CURRÍCULUM 

EQUIPS 

DOCENTS 

CENTRES 

EDUCATIUS 

Coneixement del 

Medi Natural, 

Social i Cultural 

Física i química 

Tecnologia i digitalització 

Educació en Valors Cívics i Ètics 

Sostenibilitat 

ODS  
Energia 

Nou 

model 

energètic 

Aprenentatge 

per situacions 

Aprenentatge basat 

en projectes 
Interdisciplinarietat 

Estan en el camí de la sostenibilitat i la transició energètica? 

Tenen els equipaments didàctics per experimentar? 

Els claustres i les direccions estan preparats i tenen instruments per evolucionar? 

Tenen el coneixement adequat? 

Tenen espai per a la integració  d’aquest coneixement? 

Hi ha recursos didàctics que els ho facilitin? 
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Escola de l’energia - ICAEN 

https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/20200124_pub_EnsenyamentSobreEnergia
https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/20211222_pub_curriculum_operatiu
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Recursos CESIRE 

Estan disponibles al web del CESIRE:  https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/ 

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/
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Composició del kit 
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Cursos de formació CESIRE 

Estan disponibles al web:  https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/ 

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/


La transició energètica i un nou model 

energètic seran possibles gràcies a les 

sinèrgies, la voluntat i l’empenys de moltes 

institucions, persones i empreses.  

 

MOLTES GRÀCIES! 


