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Títol de la iniciativa :
Impuls de l'activitat educativa a la natura.
Contingut de la iniciativa :
Les fases de desescalada així com la "nova normalitat" marcada per les autoritats sanitàries
estableixen mesures de distanciament. Malauradament desconeixem l'evolució de la malaltia i no
podem aventurar encara quina situació ens trobarem la tardor de 2020 quan es tornin a iniciar les
classes, ja que podrien veure's afectades en el cas de produir-se un repunt de la malaltia que
obligàs a aplicar, novament, mesures severes de distanciament o fins i tot de confinaments.
L'educació a la natura pot ser una eina addicional a contemplar en aquest sentit. A més, també
aborda la causa última de la pandèmia atès que la degradació dels entorns naturals, la
sobreexplotació de recursos, la destrucció d'hàbitats silvestres, el canvi climàtic, el consum de
fauna salvate i la pèrdua constant de la biodiversitat s'han relacionat directament amb l'aparició
del virus SARS-CoV-2.
L'abundància d'espai i material no estructural de la natura convida a la indagació, l'exploració i
l'experimentació, fomenta la mirada crítica i enforteix la resiliència dels nins i nines. Moure's a
l'aire lliure, en un entorn no preparat però segur, és un precursor de salut i fortalesa física.
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A l'exterior és més senzill mantenir les distàncies de seguretat, les infeccions es transmeten amb
més dificultat i el contacte amb l'aire i el sol reforça les defenses. Per això constitueix un espai
més segur que una aula.

Pel que fa a planificar activitats a l'aire lliure i en contacte amb els entorns naturals, per un costat
estan aquells centres educatius que tenen un grup fix de nins i nines que acudeixen diàriament,
desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure i la natura constitueix un espai de referència. Per altre,
hi ha el model de l'educació combinada mitjançant el qual l'alumnat acudeix a un centre
convencional part del temps i, l'altra part, s'uneixen a un espai educatiu a l'aire lliure a la seva
zona.
El ritme pot ser de diversos dies a la setmana o una setmana al mes, per exemple. El més
important és que les tasques pedagògiques es reparteixin de forma equitativa entre els dos espais
i els seus responsables.
Aquest model fa dècades que es posa en pràctica a Europa, amb especial incidència al Regne
Unit, on existeixen centenars d'espais d'educació a la natura ("Forest Schools") que tenen
convenis amb les escoles properes. A Dinamarca, a principis dels anys cinquanta del segle
passat, hi va haver una gran demanda d'escoles infantils per a acollir els fills i filles de les dones
que havien quedat vídues després de la Segona Guerra Mundial i necessitaven incorporar-se al
mercat laboral.
Aquestes mesures ja han estat avalades per personalitats i organitzacions de prestigi com són
Richard Louv (educador ambiental), Francesco Tonucci (pedagog i impulsor de mesures per
augmentar el contacte dels infants amb el seu entorn més immediat), Greenpeace, Ecoembes i
l'Asociación Española de Educación Ambiental que ha publicat. Aquesta proposta recull l'esperit
de les experiències impulsades per la "Institución Libre de Enseñanza" de Francisco Giner de los
Ríos que ja, a principis del segle XX, propugnava aquestes activitats.
A més, l'Asociación Nacional de Eduación en la Naturaleza (EDNA) ha publicat fa poc diversos
documents tals com manuals i manifest per marcar línies d'actuació en aquest sentit i que
exposen no només les necessitats de la infància sinó que a més proposen protocols concrets
d'actuació atesa l'emergència sanitària provocada per la Covid19.
En anteriors Proposicions no de Llei presentades per aquest mateix Grup Parlamentari Socialista i
aprovades per aquest Parlament de les Illes Balears durant la present legislatura 2019-2021, ja
s'instava al Govern de les Illes Balears a promoure l'accés dels escolars als centres educatius
mitjançant l'ús de mitjans de transport no motoritzats i a l'impuls de camins escolars segurs. Tot
plegat, a banda de reduir la contaminació, va encaminat en la filosofia de propiciar el contacte de
l'escolar amb el seu entorn urbà i/o natural més immediat i que el vehicle de motor no impedeix
pel seu tancament i velocitat.
D'entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l'ONU, aquesta proposta
s'incardina en els següents:
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom
4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris
per a pro-moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al
desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat
de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de
la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.
Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 3

Parlament de les Illes Balears
RGE: 10334/2020 - 08/07/2020 12:39

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i
accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb
discapacitat.
Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest
13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en
relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en
desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i
marginades.

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar
els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl,
i aturar la pèrdua de la biodiversitat
La Nova Agenda Urbana, aprovada també per l'ONU a la cimera Hàbitat III celebrada a Quito
(Equador) l'any 2016 estableix tota una sèrie de preceptes de conservació dels hàbitats naturals i
facilitar el seu accés a la població:
"Ens comprometem a promoure la creació d'espais públics segurs, integradors, accessibles, verds
i de qualitat que fomentin el desenvolupament social i econòmic, a fi d'aprofitar de manera
sostenible el seu potencial per generar més valors socials i econòmics, entre altres, el valor de la
propietat, i facilitar l'activitat empresarial i les inversions públiques i privades, així com les
oportunitats de generar mitjans de subsistència per a tothom."
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Unidas Podemos
presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar
pràctiques educatives que relacionin de manera més directa i freqüent als alumnes,
especialment els cicles d'educació infantil i primària i també l'educació no formal, amb
el seu entorn natural més immediat, sense que això substitueixi la metodologia habitual
dins l'aula dels centres educatius ni suposi una càrrega addicional als equips docents.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a col·laborar per tal de facilitar
l'acostament dels escolars als entorns naturals (parcs, jardins, places, boscs, etc.) i que
aquests siguin el més accessibles i propers possibles d'acord amb els plans municipals
de creixement i manteniment de les zones verdes així com el d'accessibilitat.
Assabentament grup,

Joan FERRER I RIPOLL

Gloria Pilar SANTIAGO I
CAMACHO

Silvia CANO I JUAN

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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