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FORUM 2000+6 - Ja el tenim aprop!
Com cada dos anys des del 2000, aquest torna a ser any de FORUM per la nostra
entitat.
Després d haver tractat el 2004 sobre el treball en xarxa en l educació ambiental,
enguany l eix temàtic de la trobada serà la Participació en l àmbit de l educació
ambiental, doncs pensem que és important analitzar els paradigmes vigents en
l actualitat sobre participació, conèixer quines pràctiques s estan duent a terme, i
comprovar la coherència entre la teoria i la pràctica.
La data i el lloc estan fixats: serà el cap de setmana del 2 i 3 de desembre, a
Planes de Son, a la Vall d Aran. Com a ponent principal, comptarem amb la
presència de Paco Heras, expert en educació i participació ambiental, i tècnic del
CENEAM.

Però encara queda molta feina a fer, i ens encantaria comptar amb la vostra
participació!
Esperem les vostres idees i suggerències respecte a possibles tallers i activitats,
sobre la logística de l event, sobre tot el que se us pugui ocórrer.
Alhora, si hi voleu col·laborar més activament, o sabeu d altres persones, entitats o
institucions que hi podrien estar interessades, no dubteu en fer-nos-ho saber!
Podeu contactar per tot això amb la Secretaria de la SCEA, al telf. 93 488 29 79 o
bé al c/e scea@pangea.org.
Us anirem informant a mesura que hi hagi més novetats.

Taller de sensibilització ambiental a la Fundació IES
Barcelona
La Fundació IES Barcelona, organització que gestiona un programa d estudis a l estranger
per a estudiants nord-americans, va demanar la col·laboració de la SCEA en el seu
programa de formació dels tutors dels pisos d estudiants universitaris que disposa la
fundació per tal d allotjar prop dels 1.000 estudiants nord-americans que anualment, en
cursos de quatre mesos, participen en el programa. Aquests estudiants comparteixen pis en
grups de tres a cinc persones.

La col·laboració es va concretar en trobar solucions per tal
d evitar les factures de consum energètic que es produeixen
actualment en aquests pisos i que, en moltes ocasions, superen
de manera excessiva i desproporcionada les mitjanes actuals.
Així doncs la SCEA va organitzar un taller per tal de treballar
amb els tutors, estudiants locals que conviuen amb els nois
nord-americans i que s encarreguen de garantir un bon
funcionament de cada pis, diferents maneres de poder reduir el
malbaratament energètic com a punt de partida per tal de assolir
un consum col·lectiu més responsable.
La sessió es va celebrar el passat 11 de juliol i va constar de dues parts. A la primera els
tutors de cada pis, en treball en petit grup, varen identificar els principals problemes
relacionats amb l excessiu consum energètic que es produïa en el seu pis i les possibles
solucions que, en alguns casos, s havien aplicat. L intercanvi d experiències entre tots els
participants va donar lloc a evidenciar diferents maneres d entendre el problema des
d òptiques diferents que els mateixos tutors varen fer paleses i que a la segona part de la
sessió es varen consensuar per arribar a una manera de fer que es començarà a aplicar
aquest nou curs escolar, en el que s espera assolir un consum més responsable.
Els participants a la sessió varen rebre informació sobre bones pràctiques ambientals
agenda 21 personal
i energia (material cedit pel Centre de Recursos Barcelona
Sostenible).

LES VOCALIES INFORMEN PROJECTES EUROPEUS
Seguint amb les informacions del projecte europeu MINERVA sobre eLearning i canvi
climàtic, us informem que al juliol va tenir lloc la segona trobada de l equip coordinador del
projecte, concretament a Roma.
En aquesta reunió de tres dies de durada, es va debatre l estructura de la pàgina web i del
joc online, en què hi participaran les escoles dels diversos països europeus, així com dels
materials educatius de suport.
També es va fixar la data en què tindrà lloc la prova pilot entre les escoles que actualment
participen en el projecte. Aquesta serà el 20 de febrer de 2007 entre les 11h i les 12h.
El joc online consisteix en participar en una subhasta amb tres rondes, i comprar i vendre
drets d emissió de Carboni a l atmosfera, de manera que un cop finalitzat el joc, se n adonin
que l emissió de Carboni representa un cost econòmic, i per tant, s ha de reduir aquest cost,
emetent menys.

El drets d emissió disminuiran a cada ronda, de manera que podran emetre menys cada
vegada. La quantitat de diners inicial i les tones de Carboni de què ja disposen per vendre
(en el cas d alguns països), es fixen al inici del joc, i en funció del país al qual pertanyi cada
grup d alumnes participant.
Previ al joc, es realitzarà una sessió a l aula de contextualització i introducció i explicació del
joc, seguidament es jugarà en la data i hora fixades, i finalment tindrà lloc la tercera sessió
de desenvolupament de l activitat principal de suport al joc.
Si un centre vol seguir treballant el tema, a la pàgina web trobarà material educatiu
complementari.
El joc i el material educatiu està pensat per a alumnat amb edats compreses entre els 13 i
els 17 anys.
Si algú està interessat en el projecte que es posi en contacte amb l Elena Forcada.
eforcada@lavola.com.

CONSELL DE CENTRES
El 13 de juliol va tenir lloc al Parc del Castell de Montesquiu la Jornada de Treball del
Consell de Centres d Educació Ambiental.
La trobada va estar estructurada en tres apartats:
1.- Sessió de treball i de reflexió sobre la interpretació i l educació per a la sostenibilitat vers
la participació i els plans de gestió d ús públic, als espais naturals protegits
2.- Presentació de temes generals, noves adhesions i nous reptes del Consell
3.- Elecció de representants
Hi van assistir: Ass.EA Les Guilleries (Sant Hilari Sacalm), L Hort de la Sínia, CCEN Centre
Cultural Europeu de la Natura (Viladrau), Santa Marta CIEP Centre d Innovació Educativa
del Parc (Viladrau), EN Del Corredor (Llinars) CEA Can Coll (Collserola), Can Balasch
(Collserola), L Escola del Parc (Delte de l Ebre), CEA Mas d en Pedro (Cubelles) i Cel
Rogent (Reus).
Si voleu més informació, us podeu posar en contacte amb en Ramon Vidal
(lescolarvidals@terra.es) o amb en Joan Manel Riera (enc@pangea.org)

DOCUMENTACIÓ
Durant els dies 5, 6 i 7 de juny d'enguany la SCEA va participar en el "V Seminario de
Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos", realitzat al
CENEAM (Segòvia). S'hi van presentar amb molt bona acollida els reculls de recursos i la
seva estratègia de difusió, treball portat a terme des del Servei de Documentació d'Educació
Ambiental (SDEA).
També s hi va presentar una comunicació sobre el funcionament i l avaluació de serveis en
centres de documentació, realitzat en col·laboració amb el CEPLAN (Centro de Planificación
Ambiental) de Las Palmas i el Centre de Documentació de la Direcció General de Caça,
Protecció d Espècies i Educació Ambiental del Govern de les Illes Balears.
Un cop més es van poder intercanviar experiències dins l'àmbit de l'Estat, aprendre
tècniques eficaces per a la gestió de la informació (bibliogràfica, recursos, correu electrònic,
etc.), la localització de recursos "on line" i els criteris per fer "visibles" les pàgines web.
Més informació: documentacioambiental@bcn.cat

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
Novetats de cara a la tardor
Desde las familias: por un consumo responsable [Enregistrament vídeo].
Producción de Síntesis de Proyectos para UDAF. [Madrid]: Unión de
Asociaciones Familiares, DL 2005. 1 DVD: 7 min.
Campanya de sensibilització dirigida a les famílies que pretén contribuir a modificar
comportaments quotidians per aconseguir uns hàbits de consum més responsables.

ENRICH, M. Les cotorres fugitives. Valentí Gubianes (il.). Barcelona: Lynx,
2006. 55 p.
Conte dirigit als infants majors de 7 anys que dona a conèixer els costums d aquesta
espècie forània que tan bé s ha adaptat al nostre hàbitat.

FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS. Alimentos: ¿Qué hay detrás de la
etiqueta? Barcelona: Viena, 2004. 223 p.
Amb un llenguatge entenedor aquest llibre pretén aclarir la informació que apareix en les
etiquetes de la gran varietat de productes alimentaris que podem trobar avui dia en els
supermercats.

Medi ambient. Tecnologia i cultura. 2005, núm. 37 : Post-Kyoto.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 1991-.
Monogràfic dedicat al canvi climàtic, al protocol de Kyoto i a les possibles actuacions al
respecte.

Nova monografia Ecología Acústica
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Monografies de la SCEA
Ecología acústica y educación. Bases para el diseño
de un nuevo paisaje sonoro és un treball que recull
informacions, reflexions i propostes suggerents, inspiradores i útils,
tant per educadors ambientals de l àmbit formal i no formal, com
també per educadors generalistes i especialistes en educació
musical. Aquesta és la darrera publicació de la SCEA de la
col·lecció Monografies d Educació Ambiental. El llibre ha estat
escrit per Susana Espinosa i ha estat guardonat amb el Premi
Embat d Educació Ambiental 2005.

Nous Projectes
LA MALETA DE L ENERGIA
ENERGIA!

I

ELS MESTRES ENS RENOVEM, AMB MOLTA

Al mes de maig un grup de socis - amb l aval de la Junta Directiva - van presentar dos
projectes i les respectives sol·licituds de subvenció al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, per crear un nou recurs educatiu i desenvolupar un programa de formació que
garanteixi la seva difusió i bon ús. Una vegada hem tornat de vacances ens hem trobat amb
una bona notícia, doncs ens han otorgat ambues ajudes.
La maleta de l energia conté una gran diversitat de recursos educatius atractius i adequats
a l educació infantil (2n cicle) i primària (cicles inicial, mitjà i superior) i una carpeta amb una
col·lecció de fitxes temàtiques, d activitats, de recursos i didàctiques per proposar als infants
l exploració i experimentació de fenòmens energètics, els seus usos i transformacions,
identificar alguns aspectes sobre el seu consum, comprendre què significa fer un consum
racional i responsable, iniciar-los en la identificació de les conseqüències ambientals que
comporta el malbaratament energètic i inculcar-los la responsabilitat que és necessària a
grans i petits.
Una vegada finalitzat aquest prototip, que s oferirà en préstec a les escoles, comença una
fase de difusió i formació.
Està previst en una segona etapa buscar recursos per construir més maletes .

Benvingudes i comiats
Per motius personals, la nostra sòcia i secretària tècnica, Helena Solé Joval, marxa a
Andorra, deixant el seu càrrec a mans de la també sòcia i secretària susbtituta durant
aquests últims mesos, Vanessa Sancho Morales.
Els hi dessitgem a les dues molta sort en les seves noves respectives etapes!
I li donem les gràcies a l Helena per la bona feina feta durant tot aquest temps.

Pel que fa a les vocalies, donem la benvinguda a en Ramon Vidal com a nou vocal del
Consell de Centres, cobrint el lloc d en Joan Manel Riera.

Ofertes de feina...
Des del Projecte Rius busquen educadors ambientals per la realització dels tallers
educatius de l entitat.
Pretenen formar un grup que sigui una eina de suport a la tasca d educació
ambiental en el camp escolar del Projecte Rius, i hauria de permetre també
incrementar la presència del Projecte en tot el territori català.
Tots aquells interessats envieu el curriculum a besos@projecterius.org.

Us fem saber....
Us fem saber que el dijous, 21 de setembre, a les 9.30 h, a sala d actes de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona,
a l av. Diagonal 690, tindrà lloc la jornada Medi ambient i competitivitat
econòmica , organitzada per la Universitat de Barcelona, amb el suport del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Podeu trobar el programa a l Agenda d activitats del Departament de Medi Ambient,
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/informacio_ambiental/inici.jsp?Compone
ntID=5745&SourcePageID=5370#1
L'assistència és gratuïta, però es demana confirmació a la Sra. Laura Almazor,
ENT Environment and Management) Tel: 93 893 51 04 lalmazor@entconsulting.com

Del 20 al 22 de setembre tindrà lloc a Barcelona
EcoProcura 2006
Solucions Pràctiques per a
Compres
Sostenibles,
el
principal
congrés
internacional sobre compres sostenibles que reuneix
grups interessats públics i privats de totes les regions
del món, amb l objectiu de fomentar un intercanvi
d idees i experiències i dissenyar estratègies comunes
per a les compres sostenibles en un àmbit mundial.
Per més informació i inscripcions: http://www.iclei-europe.org/index.php?id=2209
Tel. 93 233 20 00

El Comité Científic del CEISAL organitzarà del 11 al 14 d abril del 2007 a l
Universitat Lliure de Brussel·les el Simposi sobre Fonaments de l Educació
Ambiental, que té com objectiu discutir, analitzar i aprofundir els següents temes: la
contribució dels fonaments de l educació ambiental llatinoamericana al
desenvolupament científic de l àrea; possibilitats i límits del diàleg intercultural i
transdisciplinar de l educació ambiental i l intervenció pedagògica enfront la
problemàtica ambiental de dimensió planetària.
Més informació: http://www.ceisal.org o www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html
Greenpeace organitza el proper mes d octubre el Curs Solar per Tècnics 2006,
que tindrà lloc a Cazorla (Andalusia) del 17 al 20 de dit mes. Està dirigit
principalment a tècnics en actiu amb capacitat de decisió energètica en estaments
públics, i té un cost de 100 , amb allotjament i pensió completa.
Podeu trobar tota l informació a
http://www.solarizate.org/catalan/informacion/informacion.htm

Mediterrània-CIE ens convida a participar al II
concurs fotogràfic sobre aus, organizat en
col·laboració amb SEO-Birdlife amb motiu del
Dia Mundial de les Aus. Les bases del concurs i
com participar-hi a: http://www.mediterraniacie.org/cas/

L Ajuntament del Prat de Llobregat també
ens presenta el 15 Concurs Fotogràfic
Delta del Llobregat, sobre els espais
naturals del Delta. Les bases les podeu
trobar a http://www.afprat.org

Del 9 al 24 d octubre tindrà lloc a Donostia el I Curso sobre Eficiencia Energética
y Energías Renovables en el nuevo Código Técnico de la Edificación,
organizat per la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza i el Ente Vasco de la
Energía, amb la intenció de promoure l edificació sostenible.
Més informació: http://presenciales.asmoz.org o jornadas@asmoz.org

Comença el curs a la Fundació Pere Tarrés, amb nous monogràfics
d especialització vinculats a l educació ambiental. Podeu trobar tota la informació
sobre continguts, dates i matriculació a http://www.peretarres.org

Per les Festes de la Mercè, els dies 23 i 24 de setembre, a Barcelona tindrà lloc el
Festival Solar 2006, al Parc del Fòrum. Pretén ser un espai de comunicació
ambiental, per trobar resposta a dubtes sobre el consum energètic i l aprofitament
de l energia solar, d una forma lúdica i divulgativa.

El mateix dia 24 es realitzarà una gran fornada solar,
on moltes associacions aniran produint magdalenes
en els seus forns solars, per destinar la recaudació a
un projecte de cuina solar al Paraguay.

Podeu trobar el programa
http://www.festivalsolar.org
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I durant la Mercè, un any més la Plaça de Catalunya acull la XI Mostra
d associacions de Barcelona. Durant tres dies, més de 300 associacions de la
ciutat programen diferents activitats i conviden a tots els ciutadans i ciutadanes a
participar-hi.
Teniu el programa de la Mostra a: http://www.bcn.es/participacio

També els dies 23 i 24 de setembre, però aquest
cop a Cassà de la Selva, ens conviden a visitar
l exposició Energia a Casa, en el marc de la 6a
Fira d'Energies Renovables a la llar, sent una
instal·lació d'educació i sensibilització ambiental
que ens permetrà reconèixer d'una forma gràfica i
amena els petits hàbits i les grans inversions que
podem fer a casa nostra per disminuir la despesa
energètica i el nostre impacte ambiental.

Al Vapor Universitari de Terrassa ens ofereixen la possiblitat d assistir al
Ecofòrum 06 Jornades sobre la ciutat i el seu entorn, del 3 al 5 d octubre, amb
conferències, taules rodones, cinema-fòrum i exposicions.
Més informació i inscripcions a: http://www.mediambient.terrassa.org/ecoforum

SCEA

SDEA

Societat Catalana d Educació Ambiental

Servei de Documentació d Educació
Ambiental

C. Aragó 281, 1r 1a. 08009 Barcelona.

Centre de Recursos Barcelona Sostenible
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C. Nil Fabra 20. 08012 Barcelona.

Fax 93 487 32 83

A/e: scea@pangea.org

Tel. 93 237 47 43 Fax 93 237 08 94

www.pangea.org/scea

A/e: documentacioambiental@mail.bcn.es
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