
  
A «A21EG» é un programa que ten como finalidade potenciar a educación para ao desenvolvemento sostible na oferta 

educativa dos centros de ensino de primaria e secundaria de Galicia.  Pódese definir como un " Programa marco que 

pretende revisar a práctica educativa do centro para formar ás xeracións futuras; formar cidadáns responsables que 

adquiran unha serie de valores, actitudes, hábitos e comportamentos (capaces de participar democraticamente no medio, de 

tomar decisións e de asumir responsabilidades)."  Promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible  (CMADS),  estase a desenvolver conxuntamente coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

(CEOU), toda vez que gravita directamente sobre o sistema educativo, e a implantación e o desenvolvemento consecuente 

da A21EG implica a reformulación do “Proxecto Educativo de Centro (PEC) e demais documentos programáticos.  

É un programa de inscrición voluntaria, baseado nun compromiso polas partes: centro educativo, administración autonómica 

(CMADS e CEOU) e administración local (concello e mancomunidades).  

A A21EG supón cambios importantes na dinámica, na organización e nas prácticas pedagóxicas do profesorado do centro 

educativo, por ilo o programa é concibido coas seguintes características:  

 A A21EG é un programa con obxectivos fundamentalmente didácticos, baseado nun modelo participativo, que busca a 

integración dos principios do desenvolvemento sostible no “proxecto educativo do centro”.  

 A A21EG, como “proxecto de centro” , debe ser asumido polos órganos de goberno do centro (claustro, consello 

escolar, equipo directivo e equipo docente) e por todos os estamentos da comunicade educativa (profesorado, 
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alumnado, persoal non docente e familias). As consellerías CMADS e CEOU achegan as directrices marco e básicas 

do programa e apoian o proceso con medios materiais e humanos.  

 A21EG é un programa marco, fai énfase na forma de facer, con vocación de estar integrada no Proxecto Educativo de 

Centro e nas diferentes actividades, programas ou plans (TICs, LECTOR, CONVIVENCIA, ...)  

A A21EG sinala uns obxectivos a medio prazo, nun horizonte de 5 anos:  

 Promover a consolidación de unha dinámica participativa na toma de decisións, coa participación do alumnado, 

profesorado, persoal non docente e familias.  

 Propiciar a apertura do centro educativo ao entorno próximo nos aspectos sociais e ambientais e a participación activa 

nas axendas 21 locais dos Núcleos de Sostibilidade.  

 Consolidar unha “rede de centros da A21EG” como vehículo potenciador do traballo colaborativo cara á mellora da 

calidade da educación ambiental.  

Un aspecto claramente diferenciador da A21EG, derivado da compoñente social do desenvolvemento sostible, é a 

importancia que se lle da á participación activa de todos os membros da comunidade educativa, especialmente do 

alumnado. Esta característica potenciadora de valores e actitudes individuais e sociais sintoniza plenamente coa Lei 

Orgánica 2/2006 da Educación (LOE), e posibilita e mesmo potencia o traballo das “competencias básicas” formuladas nesta 

reforma educativa.  

O programa da A21EG imprime dinámicas participativas para a análise de situacións medioambientais próximas ao 

alumnado e a subseguinte formulación de propostas de acción, o que ofrece ao profesorado unha oportunidade e apoio para 

a reformulación do currículo do seu centro educativo reforzando o desenvolvemento das competencias básicas “autonomía e 

iniciativa persoal e “social e cidadá”. 


