Programa formatiu de la
Societat Catalana d'Educació Ambiental

Estenem la sostenibilitat
.

Cursos d'octubre a desembre de 2019

Facilitem la formació contínua
de les persones que treballen
en el món de l'educacióambiental
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ A WWW.SCEA.CAT

Organitza:

Amb el suport de:

ESTENEM LA
SOSTENIBILITAT
PROGRAMA FORMATIU
CURSOS DE 15H PER A PROFESSIONALS DEL MÓN DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA AMBIENTAL
Els dilluns 28 d'octubre, 4, 11 18 de novembre de 2019
Horari: de 17:30 a 20:30 h
ACOLLINT LA DIVERSITAT EN L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
Divendres 29 de novembre de 16:30 a 20:30 h
Dissabte 30 de novembre de 10 a 19 h
LA COMUNICACIÓ EN L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
Divendres 13 de desembre de 16:30 a 20:30 h
Dissabte 14 de desembre de 10 a 19 h

Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull. Passeig Turull, 2. Barcelona
Metro L3 Vallcarca . Autobusos V19, 87
Durada: 3 h d'autoformació amb lectures previes, i 12 h sessions presencials.
Metodologia: Sessions expositives, participatives i de debat grupal a partir de la
contextualització del temes i les lectures prèvies.
Certificat: per l'assistència del 80% de les hores lectives del curs s'obtindrà un certificat
emès per la SCEA.

Cost: Si t’apuntes a un curs són 50 euros, dos cursos 90 euros i tres per 130 euros. Si fas
els tres cursos s’inclou la quota de soci/sòcia de la SCEA fins el mes de juny de 2020.
Per socis i sòcies de la SCEA, un curs 40 euros, 2 cursos 70 euros i 3 cursos 100 euros.
Inscripcions www.scea.cat
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EDUCACIÓ PER A LA
JUSTÍCIA CLIMÀTICA
L'objectiu d'aquest curs és comprendre els temes més actuals sobre la justícia ambiental en funció del
context social i ambiental presents, per tal d'actualitzar i adaptar la mirada des de l’educació ambiental
als nous temps, a les informacions recents i a les noves tendències en el marc de l’actual emergència
climàtica.
Dates: els dilluns 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre de 2019.
Horari: 17.30 a 20.30 hores, i 3 hores no presencials.
Durada total: 15 hores.
Programa
1a Sessió: 28 d’octubre
- Emergència climàtica: aclarint conceptes i evolució actual.
A càrrec d'Amaranta Herrero, professora de sociologia ambiental a la UAB i membre de Climacció.
- Construint sobiranies (energètiques, alimentàries, ecofeministes...).
A càrrec d'Arnau Montserrat, Activista agroecològic i membre de l’herbolari de Can Masdeu.
2a Sessió: 4 de novembre
- Arquitectura, urbanisme i dret a la ciutat.
A càrrec de Gemma Barricart, estudiant d’arquitectura, membre d'Ecologistes en Acció i portaveu de
Fridays for future Barcelona.
- De l’espiral del deute a la desinversió fòssil.
A càrrec d'Alfons Pérez, Investigador de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
3a sessió: 11 de novembre
Quin és el rol de l’educació ambiental i com ens situem. A càrrec de Joan Manel Riera, educador
ambiental i director de l'Escola Natura del Corredor.
4a sessió: 18 de novembre
Tastet d’experiències educatives i emergència climàtica
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ACOLLINT LA DIVERSITAT
EN L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
Aquest curs està dedicat a proporcionar eines i criteris per tal de promoure i reforçar la inclusió i
l’aprenentatge significatiu en el disseny de programes, activitats i recursos educatius en el camp de
l’educació ambiental.
Dates: divendres 29 i 30 de novembre de 2019.
Horari: divendres de 16:30 a 20:30 h, dissabte de 10 a 19 h, i 3h no presencials
Durada total: 15 hores.
Programa
1a Sessió: 29 de novembre, de 16:30 a 20:30 h
- L’educació ambiental sense barreres als Parcs de la Diputació de Barcelona.
A càrrec de Josep Melero, Cap de la Secció de Divulgació i Comunicació i Gerència de Serveis d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona.
- Experiències educatives entorn de l’emergència climàtica per a tots els públics.
A càrrec d’Anna Romero, Cap de Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental AMB (per confirmar).
- Lluitar contra l’exclusió social a través de l’agricultura ecològica. Els horts socials de Can Possible.
A càrrec de la Cooperativa l’Ortiga i els Serveis socials de l’Ajuntament de Sant Cugat (per confirmar).
- Acollint adults per a la realització de Treballs en Benefici a la Comunitat.
A càrrec de Ramón Ferré, tècnic del GEPEC.
2a Sessió: 30 de novembre, 10 a 19 h
- Els criteris de qualitat per a les activitats i programes d’educació ambiental i la seva aplicació pràctica.
A càrrec de Margalida Feliu, SCEA (per confirmar).
- Criteris per a una major participació inclusiva en activitats educatives.
A càrrec de Mireia Olarte, Tutora AAE i Terapeuta Ocupacional Pediàtrica, Nexe Fundació.
- La neurociència i l’aprenentatge significatiu aplicats a l’educació ambiental.
A càrrec de Marta Portero, Institut de Neurociències-UAB (per confirmar).
- Educació ambiental i comunitat, un vincle necessari (ponent pendent de confirmar).
- Taller de tècniques participatives per al disseny d’activitats, projectes i recursos educatius.
A càrrec de Xavier Sabaté, ambientòleg i membre d’EspaiTReS.

Amb el suport

Organitza

Col·labora

LA COMUNICACIÓ EN
L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
Aquest curs té com a objectiu dotar les persones participants d'eines, tècniques i recursos per
desenvolupar una comunicació eficaç, inclusiva i significativa en la seva tasca com a professionals de
l'educació ambiental.
Dates: divendres 13 i 14 de desembre de 2019.
Horari: divendres de 16:30 a 20:30 h, dissabte de 10 a 19 h, i 3h no presencials
Durada total: 15 hores.
Programa
1a Sessió: 13 de desembre
Claus per a una comunicació ambiental significativa i transformadora
- Quins són els reptes de la comunicació ambiental en els espais naturals?
A càrrec de Xavier Basora, ambientòleg i comunicador ambiental, membre d’Espai TReS (per confirmar)
- Què és i com és una comunicació amb perspectiva de gènere?
A càrrec d’Isabel Muntané Rodríguez, del col·lectiu Almena CooperativaFeminista (per confirmar).
- “Quines eines i estratègies digitals tenim per millorar l’impacte de les nostres activitats i programes
d’EA?”
A càrrec d’Enric Cortiñas, comunicador (per confirmar)
2a Sessió: 14 de desembre
- Tècniques i eines per a la dinamització grupal des del joc i el riure.
A càrrec de José Eduardo Dos Santos, coach i facilitador d’eines lúdiques.
- Habilitats i competències comunicatives per intervenir en activitats educatives.
A càrrec d’Álex Muñoz, pedagog i coach relacional.
- Taller de marqueting de valors i storytelling per a la comunicació ambiental.
A càrrec de Jordi Romero, ambientòleg i consultor en comunicació i marqueting de valors.
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