[Informació sobre el programa
de «Educació»]

Informació del programa
Els programes d’educació en el marc del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica
són un recurs nou que posa en marxa la Diputació de Girona des del Servei d’Habitatge de
l’Àrea de Cooperació Local per reforçar les respostes preventives dels municipis arran de
l’augment de les situacions de pobresa energètica.
La finalitat és donar eines i material pedagògic als centres educatius i al professorat per
poder conèixer millor l’energia i aprendre a estalviar-ne o a fer-ne un consum eficient. En
aquest sentit, es vol incidir en l’aprenentatge dels nens i les nenes per tal d’incorporar-hi la
modificació d’hàbits, valors i comportaments per un consum sostenible.

Objectius del programa
1.

Conscienciar els alumnes sobre l’ús que fem de l’energia.

2.

Fer saber als alumnes a través de quins elements perdem energia a casa nostra i
per quin motiu.

3. Analitzar i comprendre el cost ambiental i la gestió de l’energia a casa.
4. Apoderar energèticament els alumnes

Persones beneficiàries del programa
Vulnerable (A)
Risc de vulnerabilitat (B)
Pobresa invisible (C)
No vulnerable (D)
Els programes d’educació estan dirigits a escoles i instituts de la demarcació de Girona, els
quals s’articulen amb les següents opcions:
1. Com utilitzem l’energia (primària)
2. Com funciona l’edifici o l’habitatge on vivim? (secundària)
3. Com utilitzem l’energia? (secundària)
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On i quan
Aquests recursos pedagògics es poden realitzar:
A) En el marc del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de
Girona que inclou el material per al desenvolupament de les sessions i
assessorament o resolució de dubtes per al personal docent.
B) Com a recurs pedagògic a desenvolupar pels centres sense el suport econòmic per
a l’adquisició del material ni d’assessorament o resolució de dubtes per part de
l’empresa contractada per la Diputació de Girona.
Seran els centres coordinadors que derivaran als responsables dels centres educatius la
informació relativa al programa.

Accions derivades
Aquest eix no té accions derivades definides. Tot i això, es poden:
 Proposar formacions complementàries amb els AMPA o AFA.
 Detectar mitjançant els indicadors del programa alumnes que puguin estar patint
pobresa energètica i derivar-los als Centres Coordinadors del Programa d’Estalvi
Energètic i Pobresa Energètica del territori que correspongui.

Accions contractades
 Formació dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP): es contractaran dos
formadors (tècnics d’intervencions socials) que dedicaran un total de set hores
cadascun a formar als diferents membres dels CRP per la bona execució de l’eix.
 Sessió de retorn: es contractaran dos formadors que dedicaran dues hores
cadascun a les sessions de retorn.
 Assessorament: els executors dels diferents programes de l’eix comptaran amb
l’assessorament necessari per la correcta execució de l’eix.
 Documentació: els Centres de Recursos Pedagògics disposaran de tota una sèrie
de documents en els que trobaran tota la informació sobre l’eix, així com instrucció
sobre el desenvolupament dels tres programes continguts a l’eix.
 Cal aclarir que els programes que formen l’eix es podran impartir en diferents
assignatures.
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En què consisteix i com es realitzarà

PROGRAMA

NOM

EDAT

A

Com
utilitzem
l’energia?

5-6
anys

B

«Com
funciona
l’edifici o
l’habitatge
on vivim?»

C

«Com
utilitzem
l’energia?»

ACTIVITATS
Calendari
energètic
L'energia a casa
nostra

SESSIONS
1a sessió
2a sessió
3a sessió
4a sessió

15-17
anys

L’abric de casa
nostra

3 mesos

Treballant des de vàries assignatures

14-16
anys
14-16
anys

Desxifrem la
factura elèctrica
Auditoria
energètica
Fabriquem un
mesurador del
consum elèctric

3 mesos

Treballant des de vàries assignatures

Tot el curs

Treballant des de vàries assignatures

15-16
anys

2 hores

DURADA
1-2 hores
1-2 hores
1 hora
1 hora

RECOMANACIONS
Fer-la en dies diferents
Fer-la en dies diferents
Fer-la en dies diferents
Fer-la en dies diferents

