SEMINARI FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
ELS REPTES QUE LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA PLANTEJA A
L’EDUCACIÓ
Dijous 11 de juny de 12 a 14h., Sala Màster 1 o 2, Facultat de Ciències de
l’Educació, UAB
Organització: Fundació Autònoma Solidària i Revista Sobirania Alimentària
Coordinació: Mariona Espinet

Finalitats i dinàmica
Finalitats: La Fundació Autònoma Solidària ha finançat un projecte d’actuació la finalitat del
qual consisteix en difondre la sobirania alimentària a les titulacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Els coordinadors del projecte son la Revista Sobirania Alimentaria, Diversitat i
Cultures, i el grup ARG.... de la UAB. Una de les activitats del projecte consisteix en la
realització de seminaris dirigits al professorat de les diferents facultats. Us invitem a participar
al seminari titulat “Els reptes que la sobirania alimentària planteja a l’educació” dirigit al
professorat de la Facultat de Ciències de l’Educació que es realitzarà el dijous 11 de juny de 12
a 14h a la Sala de Màster 1 de l’edifici G5.
Dinàmica: El seminari pretén iniciar una reflexió conjunta i oberta sobre els reptes que pensem
ens planteja la sobirania alimentaria en la docència a les nostres titulacions y en la vida al
campus en general. Es proposa la lectura prèvia d’alguna lectura de base sobre sobirania
alimentaria que permeti unificar llenguatge, per després passar a l’intercanvi d’opinions a partir
de les 4 preguntes següents:
a) Per què hauríem de treballar la sobirania alimentaria a l’educació formal?
b) Quins valors estan relacionats amb el tractament educatiu de la sobirania alimentària
com a contingut escolar?
c) Com podem promoure el pensament crític dels estudiants tot treballant la sobirania
alimentària?
d) On situem la sobirania alimentària en l’acció educativa i en els currículums?
Altres veus: Les següents lectures i llocs web poden ajudar els participants a preparar-se una
mica segons les possibilitats i disponibilitats individuals tot i que sabem que tenim poc temps:
-Tendero, G. (2011). Cap on va el moviment agroecològic? Directa, 223, 1-3.
https://asapcatalunya.files.wordpress.com/2011/05/agroecologia.pdf
-Windfuhr. M. & Jonsén, J. (2005). Soberanía alimentaria: Hacia la democracia en sistemas
alimentarios locales. FIAN International. UK: ITDG Publishing.
https://www.fuhem.es/.../FIAN_sob_alim.pdf
-Posiciones y documentos de la organización Vía Campesina: http://www.viacampesina.org
-Artículos y documentos de la organización GRAIN y la revista Biodiversidad:
http://www.grain.org/sp/front/index.cfm

Persones convidades
Asunción Blanco: Asunción.Blanco@uab.cat
Genina Calafell: Genina.Calafell@uab.cat
Pilar Comes: Pilar.Comes@uab.cat
Mariona Espinet: Mariona.Espinet@uab.cat
Miquel Àngel Essomba: MiquelAngel.Essomba@uab.cat
Marta Fonolleda: Marta.Fonolleda@uab.cat
Mercè Jariot: Merce.Jariot@uab.cat	
  
Mercè Junyent: Merce.Junyent@uab.cat
German Llerena: doctoratea@gmail.com	
  
Victor López: Victor.Lopez@uab.cat
Rafa Merino: Rafa.Merino@uab.cat	
  
Montserrat Oller:Montserrat.Oller@uab.cat
Joan Pagès: Joan.Pagès@uab.cat	
  
Miren Rekondo: Miren.Rekondo@gmail.com
Esther Sabio: sabioesther@gmail.com 	
  
Guillem Sala: Guillem.Sala@uab.cat
Antoni Santiesteban: Antoni.Santisteban@uab.cat	
  
Laura Valdés: Lauravaldesschanez@gmail.com
Susana Tovias: Susana.Tovias@uab.cat

