
“Ara, aquí, les escoles” 
    Un repte compartit:  
    una alimentació + sana + justa + sostenible!

“Ara, aquí, les escoles” 

És una iniciativa promoguda 
per l’Ajuntament de Barcelona 
i el Consorci d’Educació de 
Barcelona, amb la col·laboració 
d’Escoles+Sostenibles en el marc 
de Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021. 

S’adreça als centres d’educació 
primària, d’educació secundària 
i d’educació especial de la ciutat 
per donar veu als infants i joves, 
i potenciar la seva participació 
per a sensibilitzar i motivar 
a la societat a adoptar un 
compromís compartit per assolir 
una alimentació més sana, més 
sostenible i més justa.

Amb el convenciment que... 

•  L’alimentació sostenible ofereix 
una oportunitat d’aprenentatge, 
debat i reflexió als centres 
educatius. 

•  El sistema alimentari és al 
bell mig de les crisis climàtica, 
ecològica, social i sanitària a les 
quals ens enfrontem.

•  L’alimentació és un dret i una 
necessitat bàsica amb una gran 
incidència sobre la salut dels 
infants i del planeta.

•  Els infants i els joves 
són prescriptors clau de 
l’alimentació sana i sostenible.

I amb l’objectiu...

de fomentar un sistema alimentari 
sa, just i sostenible, per un triple 
motiu: 

1.  Millorar la salut de les persones.

2. Combatre l’emergència   
climàtica.

3. Enfortir les economies locals.

Us proposem el REPTE de...

crear un PÒSTER per comunicar 
i compartir amb tota la ciutat 
les reflexions, les preguntes, les 
experiències, les preocupacions, 
els aprenentatges i els 
compromisos dels infants i joves 
relacionats amb el sistema 
alimentari.

Els pòsters presentats formaran 
part d’una campanya de 
comunicació que es durà a terme 
a la ciutat pels volts del 10 de 
desembre de 2021, Dia Mundial 
dels Drets Humans.

Participa!
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Inscripcions:
del 6 de setembre al 
4 d’octubre de 2021.

Treball dels centres:
del 15 de setembre al 
15 de novembre de 2021.

Lliurament dels 
pòsters : mitjans de 
novembre.

Campanya de ciutat: pels volts del 
10 de desembre de 2021,  
Dia Mundial dels Drets Humans.
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www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/alimentacio_sosteniblearaaquiescoles@bcn.cat


