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L’Àgora és un espai virtual compartit per professionals de l’educació, AMPA i comunitat on poder difondre i mantenir vius els
diferents camins escolars de la ciutat.

En aquest segon número, a la secció Fent Camí, que correspon a l'Actualitat sobre Camí Escolar, us volem oferir en primer
lloc una ressenya sobre la inauguració de la segona fase del Camí Escolar del Poblenou que va tenir lloc al novembre de
2010. En segon lloc, trobareu també una ressenya sobre la inauguració del Camí Escolar de l'Escola Prosperitat, celebrada
al gener del 2011.
Dintre d’aquest apartat Testimonis, hem inclòs, de la mà de Laura Casals, un article sobre les jornades "Mobilitat Sostenible
als centres educatius" que van tenir lloc a Palma de Mallorca l’octubre del 2010.
Sara Navas, que va participar com a ponent a les Jornades “Camino al cole” que van tenir lloc al maig del 2010 a Albacete,
tanca Testimonis oferint-nos, en representació de les famílies de la MCCE, la seva experiència com a participants en la
Xarxa de camins escolars del Poblenou.
Fent Camí també recull, a L’entrevista, la conversa amb Teresa Segura, mare participant al projecte Camí Escolar al barri
del Poblenou, que ens donarà el seu testimoni sobre les implicacions que té per a ella i la seva família la seva adhesió al
projecte.

Per altra banda, a la secció L’Àgora, trobareu una presentació de les 5es "Jornades d’Educació per a la mobilitat i la
convivència als entorns escolars" que van tenir lloc a Barcelona el 10 i 11 de maig de 2010. Podreu llegir també la síntesiresum de la conferència inaugural que va anar a càrrec de Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat de
Girona i exconseller d’Educació i Universitats.

Com sempre us oferim el Banc de recursos amics, que en aquesta ocasió ens aporta informació en relació a la mobilitat
segura, el canvi climàtic i alternatives de transport sostenible. Aquesta secció la tanca La vinyeta que, en aquest número,
ens porta una imatge per reflexionar al voltant de l’educació per a la ciutadania.

I, per acabar, la secció Llibres amics ens ofereix dos títols en relació a l’educació en valors i a models de paternitat i canvi
social.
Esperem que aquesta Àgora sigui del vostre interès i utilitat.
Com sabeu, ens podeu escriure amb els vostres suggeriments i comentaris a genericaccioeducativa@bcn.cat

Inaugurada la segona fase de la Xarxa de Camins Escolars del Poblenou.
La inauguració representa la celebració de l’èxit del treball realitzat fins ara i la voluntat de
continuïtat del projecte en aquest barri mitjançant el treball comunitari. [+]

Inaugurat el Camí Escolar de l'Escola Prosperitat.
Prosperitat ja té el seu camí escolar inaugurat, després d’una llarga trajectòria de treball educatiu,
participatiu i comunitari. [+]

Testimonis.
Laura Casals i Sara Navas ens presenten les jornades "Mobilitat sostenible als Centres Educatius" i
"Camino al Cole". [+]

L'entrevista.
Hem parlat amb Teresa Segura, mare participant al projecte Camí Escolar Espai Amic al barri del
Poblenou. [+]

Camí Escolar Espai Amic als mitjans.
Una selecció periòdica d’articles i documents audiovisuals apareguts a la premsa escrita, a la
televisió i a la xarxa. [+]

Presentació 5es Jornades d'Educació per a la mobilitat i la convivència als entorns
escolars.

Resum de la conferència de Manuel del Pozo al marc de les 5es Jornades.

A continuació us oferim alguns recursos didàctics que us poden donar idees per treball Camí Escolar des de diverses
perspectives. [+]

Bajo presión
Autor: Carl Honoré
Editorial: RBA Libros
En aquest llibre, Carl Honoré fa un anàlisi de l’anomenada “hiperpaternitat”, forma de control
mil·limètrica de l’educació que alguns pares i mares exerceixen sobre els seus fills i filles
actualment. Aquesta sobreprotecció, canviant en funció del context social, té – afirma Honoré...

[+]

Entre todos. Compartir la educación para la ciudadanía
Autor: Josep María Puig (Coord.)
Editorial: Cuadernos de Educación
Aquesta obra col·lectiva parteix de la idea que l’educació per a la ciutadania i l’educació en
valors configuren un repte i una responsabilitat compartida, humanitzadora i clau per a l’èxit
personal i social... [+]

Si teniu alguna proposta pels nous números de l’Àgora, podeu contactar mitjançant el correu electrònic:
genericaccioeducativa@bcn.cat
Si no vol rebre el butlletí enviï un correu a: genericaccioeducativa@bcn.cat

