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Nova Secretaria de la SCEA!!!
Amb motiu de la baixa i desplaçament de Vanessa Sancho, antiga Secretària Tècnica
de l’entitat, s’ha incorporat des del mes de novembre l’Ariadna Pomar que a partir
d’ara serà la que realitzarà les tasques bàsiques de la secretaria.

Trobada a la Reserva Natural de Sebes, Flix
Els dies 17 i 18 de novembre s’han dut a terme una trobada a la Reserva Natural de
Sebes (Flix) organitzada per la Delegació de Comarques de Tarragona de la SCEA.
La trobada ha girat al voltant d’un eix temàtic: “Les espècies invasores vs la immigració
en el camp de l’Educació Ambiental”. Per cloure el debat, el catedràtic Joandomènec
Ros ha desenvolupat una ponència sobre les espècies invasores. Finalment, s’ha fet
una visita a la Reserva Natural de Seves.

Aviat sortirà la nova monografia!
La Monografia número 11 amb el títol “Educació per al desenvolupament sostenible.
Tendències, divergències i criteris de qualitat.” aviat estarà a la disposició dels socis i
les sòcies! Les autores són Finn Mogensen, Michela Mayer, Soren Breiting i Attila
Varga, i l’actual edició ha contat amb la col·laboració de dues sòcies de la SCEA: la
traducció ha sigut a càrreg de Ester Sanglas, i la directora de la col·lecció és Teresa
Franquesa. Més informació en el pròxim butlletí.

Seminari Cantabria
El CENEAM, juntament amb APEA de Cantàbria, ha organitzat el VIII Encuentro de
Entidades de Educación Ambiental. Es va celebrar el cap de setmana del 9 a l’11 de
novembre, amb la inauguració de la trobada al nou Centre de Recursos de Cantabria, i
la resta es va desenvolupar a l’alberg els Nubeiros. Aquest any l’objectiu era
constituir-nos com a Federació i finalment es va fer el primer pas per a constituir la
Federación de Entidades de Educación Ambiental.
La dinàmica va ser com altres anys, algunes ponències marc i debats, intercalades
amb discussions de les línies de treball. El fruit d’aquesta trobada ha estat l’elaboració
dels Estatuts, que s’hauran d’aprovar en Assemblea General de cada Associació.

L’abril serà el més en que s’elaborarà l’Acta fundacional de la Federació. Us
mantindrem informats i informades perquè hi pugueu dir la vostra.

Imatge de la rebuda al Centre de Recursos

Treballant a l’alberg per
l’elaboració dels Estatuts

Revista Ciclos
La Revista d’Educació Ambiental està en perill de desaparèixer. Entre les diferents
Entitats d’Educació Ambiental que varem participar al Seminari a Cantàbria farem
pinya per evitar la seva pèrdua i salvar-la. Pròximament us informarem de l’estratègia
que seguirem per a tirar-la endavant. La seva pàgina web és www.revistaciclos.com

Novetats a la web
Com sabeu, la nostra web té un portal dinàmic on es poden incloure ofertes de feina,
demandes de recursos pedagògics i qualsevol informació que vulgueu transmetre des
d’aquest servei. Els anuncis estaran penjats un màxim de tres setmanes.

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
EL JOC DE COMERÇ D’EMISSIONS, EN LÍNIA A MITJANS DE NOVEMBRE
El web del joc de comerç electrònic està pràcticament acabat. La reunió dels diferents
països participants que s’ha fet el mes d’octubre a Catalunya ha servit per enllestir les
traduccions de l’espai web i també per detectar els problemes d’usabilitat i posar fil a
l’agulla per resoldre’ls.
Actualment s’està treballant per tal de tenir-la del tot enllestida pel primer joc del
desembre. En aquest procés de posta apunt, l’SCEA treballa per adaptar el web a les
necessitats de les escoles catalanes basant-se en les opinions dels professors de les
escoles pilot.

Paral·lelament, s’estan acabant de polir els continguts pedagògics del web. Es tracta
d’uns documents dirigits al professorat que serveixen per preparar les classes prèvies
i posteriors a la data del joc.
La primera sessió del joc es preveu pel dia 4 de desembre. També hi ha jocs previstos
pels dies 5 de desembre i 15 i 16 de gener de l’any vinent. Les escoles que estiguin
interessades a participar-hi poden inscriure’s al web: www.carbongame.org, que ja
està activa.
Tots els que tingueu interès en conèixer el projecte de més a prop o bé vulgueu més
informació, no dubte a contactar amb l’Elena Forcada al correu: eforcada@lavola.com

PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ
NATURALS PROTEGITS

AMBIENTAL

ALS

ESPAIS

Us informem del procés que està seguint el projecte “La participació i els plans de
gestió d’ús públic als Espais naturals protegits. La interpretació i l’educació per a la
sostenibilitat dels EPN” iniciat el juliol del 2006. Els seus responsables són Lluís
Pagespetit, Joan Manel Riera i Ramon Vidal.
INFORME

DE

S E G U I M E N T 2007

Aquest projecte te dues parts conceptuals i en el temps clarament diferenciades, la de
recerca i la creació. La primera que correspon al treball de dades recollides a deu
espais naturals protegits i l’establiment de criteris que ajudin a concretar els eixos
conceptuals claus que es volen tractar (2006/07) i la segona que pretén crear elements
expositius i de participació, amb propostes que ho exemplifiquin (2007/08).
Aquesta primera separació obeïa més a la necessitat de temporitzar-ho
pressupostàriament en dos anys, que no pas a l’execució real de l’establiment
d’objectius i finalitats, realització, disseny i producció.
S’ha presentat la primera fase i
actualment s’està iniciant la
segona amb la redacció
avant-projecte- d’exposició i
material didàctic. La seva
discussió i validació definitiva
està prevista per a principis de
l’any vinent, amb la participació
de l’equip assessor en sessió
de treball específica.

Imatge del dossier de la primera part del projecte

En aquesta segona de creació on el concepte de xarxa i interactivitat son un dels eixos
principals, s’incorpora un experimentat equip d’enginyeria de sistemes audiovisuals per
portar a terme la proposta expositiva.

Imatge del Parc de Caldera Taburinete, un dels Parcs estudiats

Servei de Documentació d’Educació Ambiental:
•

Noves adquisicions:

BONIL, J.; CALAFELL, G. Et convidem a conèixer el comerç de Barcelona.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Comerç i Consum, Ajuntament de Barcelona.
Institut d’Educació, 2007. 2 vol.
Material didàctic per tractar el tema del comerç de Barcelona adreçat a primària i a
primer cicle d’ESO.
CHEVALIER, M.; MAZZALOVO, G. Pro logo: por qué las marcas son buenas para
usted.
Barcelona: Belacqua, 2005. 320 p.
Estudi sobre les marques com a sistema identificatiu dels productes.

JAWARA, F.; KWA, A. Tras las bambalinas de la OMC: la cruda realidad del
comercio internacional. Barcelona: Intermón Oxfam, 2005. 362 p.
Informe que posa al descobert actuacions irregulars en les negociacions de la
Organització Mundial de Comerç.
SERANTES, A., et al. Reflexiones sobre educación ambientalII: artículos
publicados en la Carpeta Informativa del CENEAM 2000-2006. [Madrid]: Ministerio
de Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques Nacionales, 335 p.
Recull un total de trenta-cinc articles publicats a la carpeta informativa del CENEAM.
TURNBULL, S. La basura y el reciclaje. Londres: Urborne, 2007. 32 p.
Lectura per a nens a partir de 5 anys. Explica què passa amb els residus que es
llencen a les escombraries i què se’n fa dels residus que es reciclen.

Donem la benvinguda a... nous socis i sòcies
Aquest mes, donem la benvinguda a ...
.... Albert Gil. D’Acció Catacrac, amb el número de soci 405...

Subvencions, premis i ajuts
•

2n Concurs d'iniciatives Joves amb Valors

L'Obra Social "la Caixa", en el marc del seu programa adreçat als joves, presenta el 2n
Concurs d'iniciatives Joves amb Valors, amb el qual es vol difondre i donar suport a
iniciatives de compromís social portades a terme per grups de joves. En la present
convocatòria, i per primer cop, s'incorporen iniciatives de Promoció de la Sostenibilitat.
Amb aquest programa, l'Obra Social "la Caixa" vol potenciar i reconèixer el paper actiu
dels joves en la societat i el medi ambient, i promoure els valors ètics i de convivència
(responsabilitat, esforç, compromís, civisme, etc.).
Les iniciatives es podran presentar fins al 26 de novembre de 2007 en les categories
de "12 a 18 anys" i de "18 a 25 anys."
http://www.fundacio.lacaixa.es/jovenes/concurso_ca.html

Ofertes de feina
•

ECOIMA Serveis Educatius: Busquen educadors ambientals per a la realització
de tallers ambientals, excursions a espais naturals i colònies amb grups escolars.
Les activitats es desenvolupen de dilluns a divendres, preferentment matins.
Interessats truqueu al 93 383 22 07 (Tomàs)

•

TALP COMUNICACIÓ: Ofereixen plaça de documentalista per dur a terme
tasques de documentació i creació d’arxius. El lloc de treball és a Barcelona, de
jornada completa. Cal enviar el currículum i una carta de motivació a
info@talp.com

•

LA VOLA: Busca tècnic/a en l’elaboració de material didàctic i divulgatiu, amb
experiència laboral en aquest camp i amb disponibilitat per viatjar. El lloc de treball
és a Barcelona, però caldrà dos dies per desplaçar-se a la Seu de la Vola
(Manlleu). El currículum i carta de motivació a rrhh@lavola.com (Marta Soler)

Aquestes i altres ofertes de feina les podreu trobar a la pàgina web de la SCEA.

Us fem saber...
•

Cinefòrum que organitza DEPANA,
amb “Tranxgènia. La Història del cuc i
el panís”, un documental de caràcter
didàctic i divulgatiu sobre transgènics que
ha editat la Plataforma Transgènics Fora.
El divendres 23 de novembre a les 20h, al
carrer Sant Salvador, 97. Més informació

d’aquesta i altres activitats que organitza DEPANA a: info@depana.org
•

La Universidad Nacional de Educación a Distancia presenta la nova convocatòria
de Cursos de Postgrau de la Càtedra UNESCO d’Educació Ambiental i
Desenvolupament Sostenible. Hi ha un Programa de Postgrau en Educació
Ambiental i Desenvolupament Sostenible i un altre Curs d’expert Professional en el
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 21. Tots els socis de la SCEA tenen un
15% de descompte sobre les taxes de matrícula. L’últim dia és el 23 de novembre!!
Més informació a www.uned.es/catedraunesco-educam

•

La 23º Convocatòria de la Fira BioCultura, organitzada per l’Associació Vida
Sana, es celebrarà a Madrid del 22 al 25 de novembre. Per més informació:
www.biocultura.org
•

Teniu de termini fins al 30 de novembre per participar al I
Concurso de ideas por el clima; “No cambies el clima,
cambia tu” que organitza cajacirculo i la Fundación Oxígeno.
Consisteix en aportar iniciatives i propostes que contribueixin
a la reducció del canvi climàtic, a casa, a la feina, a l’escola,
al barri, etc. Més informació:
www.nocambieselclimacambiatu.com/es/contenido/?idsec=23

•

Jornades del canvi climàtic i crisi energètica: Solucions comunes. L’OCEAS
organitja aquestes jornades, que tenen com a objectiu definir quins són els reptes
més urgents en relació aquest debat. Amb la col·laboració de les entitats, experts,
investigadors i actors participants, es treballarà per assolir un compromís que
presenti les qüestions del canvi climàtic i la crisi energètica de manera conjunta. El
dia 1 de desembre des de les 10.30h fins a les 19 h a l’Aula Màster de la UPC
(Universitat Politècnica de Catalunya). Més informació a: www.oceas.org

•

El dia 3 de desembre Jornada del CREAF – SCB – ICHN: Fragmentació del
territori i Biodiversitat. L’objectiu d’aquesta jornada és debatre i explorar les
alternatives d’actuació per minimitzar o prevenir els efectes de la fragmentació del
territori sobre la biodiversitat. S’analitzarà la situació actual des dels punts de vista
dels científics, dels tècnics i de les administracions. Per consultar el programa:
mediambient.gencat.net/Images/43_137226.pdf

•

El procés de digitalització de la Revista EDUCAR, que edita el Departament de
Pedagogia Aplicada de la UAB ha finalitzat. A partir d’ara podreu consultar tots els
seus números de forma gratuïta a través de: http://www.raco.cat/index.php/Educar

•

El CCCB ofereix diverses activitats relacionades amb el canvi climàtic: un
documental sobre la contaminació quimica al Pol Nord o un debat sobre el paper
que juguen les ciutats en la sostenibilitat de la nostra forma de vida. Hi participaran
Herbert Girardet, Alex Steffen, Joan Rieradevall i la col·laboració especial de
Vandana Shiva. Més informació a: www.cccb.org

•

El centre d’interpretació històric i cultural El Molí
del Foix ens ha fet arribar informació sobre les
activitats que
duran a terme el més de
novembre.
Les
podeu
consultar
a:
www.elfoix.net/molidelfoix.asp

•

El Museu de Ciències naturals de Granollers ens ha fet arribar les seves
activitats de tardor, on hi podrem trobar una exposició sobre les formigues des de
dos punts de vista, el d’un fotògraf i el d’un ecòleg. Més informació:
www.museugranollers.org

•

Ens ha arribat la nova programació de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família
(Punt Verd del barri). Per aquest trimestre inclou exposicions, tallers, espectacles,
documentals... El podeu consultar a: www.aulaambiental.org

•

L’agenda del Parc de Collserola d’aquesta tardor és molt diversa; passejades
temàtiques, nits d’astronomia i excursions de diumenge amb voluntaris i
voluntàries. També podeu visitar les exposicions que hi ha al Centre d’Informació o
a Can Coll, el centre d’Educació Ambiental. Per informar-vos de les activitats:
www.ParcCollserola.net
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