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Jornada La Formació Professional Ocupacional i el Medi Ambient
El proper dia 12 de juny es celebrarà la Jornada La Formació Professional Ocupacional i el
Medi Ambient, organitzada pel Servei d Ocupació de Catalunya (SOC).
Com potser alguns de vosaltres ja sabreu, d un temps
ençà és obligatori que en tots els cursos de formació
ocupacional per a aturats s imparteixi el que s anomena
Mòdul de Sensibilització Ambiental. Aquest mòdul té una
durada de nou hores i és obligatori.
Tot i això, hi ha constància de que en força centres de
formació aquest no s imparteix, o es fa de manera poc
apropiada.
Per procurar posar remei a aquest fet, el SOC, entre
altres actuacions, proposa el contacte entre els centres
de formació ocupacional (al voltant d uns 500 arreu de
Catalunya, amb uns 3000 cursos realitzats per any) amb
les diverses entitats d educació ambiental del territori,
amb l objectiu de què les entitats puguin facilitar a
aquests centres, mitjançant una relació contractual
privada, formadors qualificats per donar aquest mòdul.
És per aquest motiu que han convidat a la Societat
Catalana d Educació Ambiental a assistir a l event del dia
12, on també es presentaran els dos primers exemplars
de la col·lecció de bones pràctiques ambientals per a les
diverses famílies professionals que editen des del SOC, i
on el sr. Joandomènec Ros parlarà sobre Els problemes
ambientals globals i què podem fer localment per
resoldre ls .
En representació de l entitat hi anirà el nostre nou
president, en Lluís Pagespetit, i esperem que contactin
amb ell molts dels centres de formació del territori!
Alhora, voldríem saber si estaríeu interessats en poder impartir aquests mòduls de sensibilització,
de forma puntual o més contínua. Els que volguéssiu participar en aquesta nova col·laboració, feunos-ho saber!!

Curs d Educació Ambiental a la CAM!
Aquest estiu es celebrarà el Curs "Diseño, desarrollo y evaluación de Programas de Educación
Ambiental" a CEMACAM Torre Guil (Múrcia), del 16 al 20 de juliol.
Els objectius del curs són els següents:
Entrenar als alumnes en el disseny, planificació i aplicació de diferents tipus de programes
d intervenció educativa per a la sensibilització ambiental de diversos tipus de públics.
Familiaritzar als alumnes amb l ús de tècniques i truquets per a fer més efectiva la
comunicació i divulgació de continguts científics sobre temes ambientals.
Potenciar el desenvolupament de capacitats i habilitats de reflexió i avaluació d activitats,
recursos, campanyes i programes d EA.
El curs té un cost total de 150 , que inclouen l assistència a les jornades, la documentació, pensió
completa a Torre Guil i les activitats complementàries.
Aquí podeu consultar el programa detallat...
Dilluns 16 L opció educativa per a un futur
sostenible
10.00 h. Recepció i entrega de la documentació.
10.30 h. Presentació del curs.
11.00 h. La educación ambiental en el medio urbano.
Técnicas de sensibilización y acercamiento al medio
natural. Lara Latre. Tècnica d Educació Ambiental del
Aula de Medio Ambiente Urbano La calle indiscreta .
Gobierno de Aragón.
12.15 h. Descans.
12.30 h. Diseño de programas de educación ambiental.
Planificación de objetivos y contenidos. Margarida
Feliu. Pedagoga i Assessora Ambiental. Societat
Catalana d Educació Ambiental.
14.00 h. Dinar a CEMACAM Torre Guil.
15.30 h. Calidad y efectividad de los programas de
sensibilización ambiental. José Gutiérrez Pérez. Doctor
en Pedagogia. Professor titular del departament de
Mètodes d Investigació i Diagnòstic en Educació.
Facultat d Educació de la Universidad de Granada.
16.45 h. Descans.
17.00 h. Diseño de programas de educación ambiental. Evaluación de objetivos y contenidos.
José Gutiérrez Pérez.
18.15 h. El CEMACAM Torre Guil com a eina educativa.
19.00 h. Sortida en bus des de CEMACAM a Múrcia.
19.30 h. Recorregut turístic per Múrcia.
21.00 h. Sopar a Múrcia.
00.30 h. Tornada al CEMACAM Torre Guil.
Dimarts 17 - Planificació i desenvolupament de programes d educació ambiental
09.30 h. La interpretación del patrimonio natural y cultural. Planificación de programas en espacios
naturales. Miguel Ángel Pinto Cebrián. Educador i guia intèrpret. Director del Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos. Asociación de Interpretación del Patrimonio.
11.30 h. Descans
12.00 h. Diseño práctico de itinerarios y recorridos de campo. Miguel Ángel Pinto Cebrián.
14.00 h. Dinar a CEMACAM

16.00 h. Los contextos de la Educación Ambiental. Flexibilidad y adaptación de actividades para
personas con discapacidad, personas mayores y grupos de inmigrantes entre otros. Isabel
Blanco Berziano. Biòloga. Colectivo Yaro. Cantabria
17.30 h. Descans
18.00 h. El perfil profesional del educador ambiental. Pilar López de Haro. Educadora ambiental.
Asociación de Educación Ambiental de la Región de Murcia (ASEARM).
21.00 h. Sopar a CEMACAM Torre Guil.
22.00 h. Taller d Astronomia.
Dimecres 18 - Diferents recursos d educació ambiental.
09.30 h. El taller como actividad educativa. Diseño y preparación de materiales para su
desarrollo y evaluación. Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre. Premio Andalucía de
Medio Ambiente. Medalla d Andalusia a la Innovació Educativa. Premio Arco Iris a la millor
iniciativa cooperativa d Andalusia.
11.30 h. Descans.
12.00 h. Trabajo en grupo. Diseño y planificación de talleres de educación ambiental. Centro de
Innovación Educativa Huerto Alegre.
14.00 h. Dinar a CEMACAM.
16.00 h. Aplicación práctica de los talleres diseñados. I parte. Centro de Innovación Educativa
Huerto Alegre.
17.30 h. Descans.
18.00 h. Aplicación práctica de los talleres diseñados. II parte. Centro de Innovación Educativa
Huerto Alegre.
21.00 h. Sopar a CEMACAM Torre Guil.
22.00 h. Activitats nocturnes.
Dijous 19 - Educar per a conservar
09.30 h. Los recursos de la educación ambiental. El juego como herramienta de motivación en
educación ambiental. Diseño de juegos educativos en el medio natural. Ester Bueno González.
Equipo de Educación y Cooperación del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental).
Ministerio de Medio Ambiente.
11.30 h. Descans.
12.00 h. Aplicación práctica en el medio natural de los juegos diseñados. Ester Bueno González.
Equipo de Educación y Cooperación del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental).
Ministerio de Medio Ambiente.
14.00 h. Dinar a CEMACAM.
16.00 h. Itinerari ambiental guiat en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar.
20.00 h. Tornada a CEMACAM Torre Guil.
21.00 h. Sopar de comiat a CEMACAM Torre Guil.
Divendres 20 - Visita i Cloenda
09.00 h. Esmorzar.
10.00 h. Visitarem Lorca, Taller del Tiempo , on observarem la importància de la interpretació
del patrimoni natural i cultural com a eina en l Educació Ambiental.
14.00 h. Dinar a CEMACAM i comiat
Com podreu observar, ens han demanat la nostra col·laboració en una ponència, i la Margarida
Feliu serà l encarregada de representar a l entitat.
Esperem sigui del vostre interès i us animeu a assistir-hi!
Per a més informació, podeu contactar amb els organitzadors a torreguil@cam.es

La SCEA i la Xarxa Edusost
Com ja sabeu perquè s ha comentat en anteriors butlletins, la SCEA participa en la Xarxa de
Recerca en Educació per a la Sostenibilitat.
La SCEA es va comprometre, conjuntament amb el Centre UNESCO de Catalunya a coordinar la
recollida d informació i impulsar el debat, entre els diferents membres que volen fer recerca en el
grup de sensibilització de la societat. En aquest moment representants del Centre UNESCO i de
la SCEA han elaborat conjuntament una graella per recollir les prioritats, de totes les entitats que
formen part d aquest grup, sobre els principals temes de recerca en educació per a la
sostenibilitat, els principals àmbits en que s hauria de dirigir aquesta recerca i els mitjans i
estratègies més efectives. de totes les entitats i associacions que formen part de la xarxa.
Si algun soci de la SCEA vol donar les seves aportacions en aquests temes tan sols cal que
demaneu que us enviïn el material corresponent. Per a més informació podeu contactar amb la
Ester Sanglas i/o la Margarida Feliu.
Les aportacions recollides seran base del document de treball que es presentarà a la propera
trobada de la Xarxa el proper 28 de juny.

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
El projecte Minerva continua, tot i que a un ritme molt lent. Per ara s està a l espera que la Unió
Europea autoritzi el canvi d empresa que finalitzarà el web i el joc de comerç de carboni.
L empresa que havia fet aquesta tasca fins ara, no ha pogut oferir garanties de finalització de la
feina i per tant tots els països que formem part del projecte hem optat pel cessament de contracte
de l empresa que va començar la feina.
Una altra part molt important del projecte és la participació de 5 escoles catalanes en la realització
d una prova pilot del joc que es portarà a terme un cop el web ja estigui en funcionament. Aquí a
Catalunya, durant el mes de maig, ens hem posat en contacte amb els professors de les escoles
que participen al projecte i els hem informat de l estat de la qüestió. També els hem proposat
trobar-nos un cop la situació es desencalli per tal de reprendre l activitat i fixar una nova data
d execució de la prova pilot del joc, on compartiran experiència amb 5 escoles més de cada un
dels països participants al projecte: Anglaterra, Itàlia, Letònia i Polònia.
Esperem de cara al proper número poder informar-vos del desencallament del projecte. Per més
informació no dubteu a posar-vos en contacte amb l Elena Forcada: eforcada@lavola.com

COMARQUES DE TARRAGONA
A la trobada de socis de Tarragona que va tenir lloc el passat mes d abril, vam quedar d'organitzar
un altre ateneu d'EA per la tardor d'enguany. La proposta és un intensiu de cap de setmana en
algun centre de les comarques tarragonines.

COMARQUES DE GIRONA
Des del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) han presentat el I Informe de Sostenibilitat
de les Comarques Gironines.
El CST va néixer ara fa just un any de la confluència d'entitats ambientals, moviments en defensa
del territori, professionals i acadèmics de diferents disciplines territorials amb l'objectiu d'observar,
educar i actuar per una nova cultura del territori. Ara, des del Observatori de la Sostenibilitat de les
Comarques Gironines, emblemàtic projecte del CST, han presentat aquest treball que volen que,
més enllà del seu valor científic, esdevingui una eina útil per tots els que treballem per un canvi
real cap una societat més humana, justa i sostenible.

CETS

El passat divendres dia 4 de maig es va realitzar la signatura pública de suport als principis de la
Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc del Delta de l Ebre i al Pla d'acció 2007-2011 i va
comptar amb la participació de la gran majoria d'implicats com a responsables de les diferents
actuacions a dur a terme.

Novetats a la Web!
Ara hi podeu consultar...
... el llistat de tots els membres del Consell de Centres, i les fitxes d aquells que ja ens les han
fet arribar!

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
VI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios
Naturales Protegidos
El SDEA assistirà com a membre de RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación
Ambiental) al VI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales
Protegidos que es celebrarà a Oleiros, A Coruña, durant els dies 6, 7 i 8 de juny. En el proper
butlletí us informarem dels continguts amb un breu balanç general.

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
Darreres novetats...
... RELACIONADES AMB EL CANVI CLIMÀTIC...
Una Verdad incomoda [Enregistrament vídeo]. Madrid: Paramount Home Entertainment, 2007. 1
disc òptic [DVD] : 93 min.
Documental que presenta l ex-vice-president dels Estats Units d Amèrica Al Gore per transmetre el
missatge de que l escalfament mundial és un perill real i molt present.

YOUNG, H. Descubriendo el clima y sus amenazas. Madrid: SM, 2006. 24 p.
Llibre per a nens a partir de 8 anys. Explica determinats efectes meteorològics devastadors per a
la vida a la terra (allaus, huracans, tornados, etc.) així com els canvis del clima originats al llarg
dels segles.

... RELACIONADES AMB L AIGUA...
De Barcelona i l aigua en 27 mirades. Barcelona: l Ajuntament, 2006. 175 p.
Diferents aportacions que ens expliquen com és present l aigua a la ciutat de Barcelona (torrents,
litoral, aigües pluvials, ...) i de quina manera l utilitzem (rec comtal, la pesca, les fonts, l ús
domèstic, les piscines, ...).

El cicle de l aigua = El ciclo del agua = The water cycle [Enregistrament vídeo]. Realització i
producció: Clara Films. Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat de Medi Ambient,
2004. 1 DVD: 14 min.
Àudiovisual que presenta els diferents processos pels quals ha de passar l aigua per a la seva
potabilització i per a la seva depuració. A la part final dona una sèrie de consells per fomentar un
ús més eficient de l aigua.

RÍO, C. DEL. Amb l aigua no es juga. Barcelona: Salvatella, 2005. 31 p.
Conte adreçat a nens a partir de 6 anys que tracta diferents hàbits de la nostra vida quotidiana
per a estalviar aigua.

Ofertes de treball
Selecciona:

3 directors en el lleure en casals d estiu el mes de juliol
20 Monitors d activitats en el lleure en casals el mes de juliol
1 educador ambiental per campanya 2007-2008
ES VALORARÀ
- Vocació i actitud personal
- Experiència
- Titulació de monitor/director d activitats en el lleure infantil i juvenil
- Diploma d educador ambiental
- Altres estudis relacionats amb l educació i ciències ambientals
Interessats envieu currículum a educacio@dinamis.cat

OFERTA DE FEINA

Pg. Misericòrdia, 24-26, local 4
43205 REUS
Tel. 977 77 51 93
Fax: 977 30 28 22

Lloc de treball

Educador Ambiental (tarda)

Descripció

Empresa consolidada en l àmbit de l educació ambiental i social,
busca incorporar de manera estable a un Educador Ambiental
per participar en les campanyes que desenvolupa l empresa en
aquesta matèria.

Formació

- Llicenciat en Ciències Ambientals o altra formació relacionada
amb el medi ambient i els residus.

Requisits

-

Valorable experiència en les tasques descrites pel lloc
Imprescindible formació relacionada amb el lloc
Domini del català i castellà tant a nivell parlat com escrit
Carnet de conduir i vehicle propi

Observacions
- Lloc de treball estable
- Jornada parcial tarda (possibilitats d ampliar a jornada
completa)
- Horari: De 16 a 20h.

Lloc de la feina

Reus (Tarragona)

Forma de contacte

Enviar CV al següent correu electrònic:
cv@rhtandem.com o trucar al 977 77 51 93

Us fem saber...
... que Greenpeace organitza novament el Curs Solar per a Docents 2007, en col·laboració amb la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Es tracta d un curs pràctic sobre les energies renovables, concretament la solar, per a facilitar la
seva aplicació a les aules. Està adreçat a professorat d Educació Primària, Secundària, Batxillerat,
Cicles Formatius i educadors ambientals de l àmbit no formal.
Tindrà lloc del 2 al 7 de juliol a Gallocanta, entre Saragossa i Terol.
Les places són limitades.
Podeu trobar més informació a : http://archivo.greenpeace.org/educacion/campo/index.htm

... que amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient les entitats ambientals:
L Associació Mediambiental la Sínia (www.siniadelgaia.com) i DEPANA Tarragona
(www.depana.org/puntadelamora) organitzen una activititat naturalista el proper dissabte dia 2 de
juny.
L'activitat es durà a terme als hàbitats propers a la Cala Jovera (Altafulla), on es duran a terme
tasques de neteja forestal i d'instal·lació de menjadores per a aus.
Informació i inscripcions: DEPANA Tarragona (puntadelamora@depana.org, Tel. 977 227 176) o
La Sínia del Gaià (sinia@siniadelgaia.com, Tel. 977 62 22 12)

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

Tel. 93 488 29 79

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
www.bcn.es/agenda21/crbs

