
Adquirir uns coneixements bàsics i actualitzats sobre l’Educació
Ambiental.
Desenvolupar estratègies i tenir eines per dissenyar i avaluar
propostes d’Educació Ambiental.
Desenvolupar estratègies i tenir eines de treball cooperatiu i altres
formes de participació comunitària.
Conèixer experiències d’Educació Ambiental de diferents territoris de
Catalunya
Dissenyar una proposta d’Educació Ambiental. 

Professionals del sector de l’educació ambiental
Professionals de l’àmbit del medi ambient
Professionals de l’àmbit de l’educació
Estudiants de Ciències ambientals, Biologia i formacions professionals
relacionades
Estudiants de Ciències de l’educació
Persones interessades

El COAMB, amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Educació
Ambiental (SCEA), entitats referents i adherides a la Declaració del II
Congrés Nacional d’Educació Ambiental, us proposen un curs complert
que capacitarà els i les assistents per a la comprensió de conceptes
pedagògics i didàctics dirigits a l’Educació Ambiental, i els dotarà d’eines
per la seva aplicació pràctica. 

El curs consta de 18 hores lectives i dues visites opcionals de 3 hores
cadascuna

Objectius:

Persones destinatàries:

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Introducció als conceptes pedagògics 
i didàctics i experiències locals
Curs semipresencial

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

Del 14 de juny al 15
de juliol de 2022 

Inscriu-te!

https://www.coamb.cat/curs/educacio-ambiental2022/
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28406
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=42645


Programa del curs

Què entenem per Educació Ambiental? compartim significats.

Qui fa Educació Ambiental? identifiquem les competències i les eines
necessàries per a desenvolupar la professió.

On es fa educació ambiental? Compartim experiències.
Educació ambiental en un museu privat i digitalització. Ponent: Marta Soler (Escola
de l'Aigua del grup Agbar)
Programa Escoles Verdes. Ponent: Paula Pérez (tècnica del Servei d’Educació
Ambiental i coordinadora del Programa Escoles Verdes del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)
Educació Ambiental des de l'Administració. Ponent: Ana Romero (Secció de
Sostenibilitat i Educació de la Direcció de Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona) - pendent de confirmar
El Servei de Documentació en Educació Ambiental (SDEA). Ponent: Yolanda
Monteiro (documentalista de la SDEA)
Entitat jove d'Eduació Ambiental. Pendent de confirmar
Activitat la Maleta Almesquera. Alt-Ter Pendent de confirmar
Perspectiva de l'educació ambiental des de l'educació social. Pendent de confirmar

Eines d’informació i comunicació ambiental.
Eines participatives: treball en equip i dinamització de processos participatius.

SESSIÓ 1. Dimarts 14 de juny de 15:30 a 18:30. ONLINE

Ponent: Gisela Cebrián (doctora en Educació per a la Sostenibilitat per la University of
Southampton i professora de la Facultat de Ciències Socials i Educació de la Universidad Camilo
José Cela)

Ponent: Irene Cervera (gestora de projectes del tercer sector i membre de la SCEA)

SESSIÓ 2. Dimarts 21 de juny de 15:30 a 18:30. ONLINE

SESSIÓ 3. Dimarts 28 de juny de 15:30 a 18:30. ONLINE

Ponent: Xavier Sabaté (soci fundador d’Espai TReS · Territori i Sostenibilitat, director acadèmic
del Màster en Educació i Comunicació Ambiental de IUSC UB, i membre del Grup de
Sensibilització per la Sostenibilitat del COAMB)

FORMAT "AULA VIRTUAL"
· Per les sessions online, cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà
accedir a la documentació i a les sessions per videoconferència que conformen el curs.
· A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació dels ponents i comunicar-te amb els
docents en temps real.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el
vídeo de cada sessió. 
· Podràs fer arribar els teus dubtes als docents a través de la plataforma de formació o del correu
electrònic. 
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins el 31 d'agost.



Per a més informació contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633470649. Inscriu-te!

Eines pedagògiques. Orientacions pel disseny d’activitats i recursos en
educació ambiental. 
Eines pedagògiques. Dissenyem una proposta d’educació ambiental. Treball
participatiu dels i les alumnes

Eines pedagògiques. Seguiment i avaluació d’activitats, projectes i programes.
Avaluació de la pròpia proposta d’educació ambiental i identificació de millores.
Treball participatiu dels i les alumnes

Visita de l'espai
Presentació de treballs de grup per part dels i les alumnes
Cloenda del curs.

VISITA TÈCNICA 1 (OPCIONAL). Divendres 1 de juliol de 10:00 a 13:00. PRESENCIAL
Lloc: Can Coll Centre d'Educació Ambiental. Parc Natural de Collserola

SESSIÓ 4. Dimarts 5 de juliol de 15:30 a 18:30. ONLINE

Ponent: Margarida Feliu (pedagoga i membre de l’equip de treball de criteris de qualitat de la
SCEA)

VISITA TÈCNICA 2 (OPCIONAL). Divendres 8 de juliol de 10:00 a 13:00. PRESENCIAL
Lloc: Fundació Emys. Can Moragues, Riudarenes

SESSIÓ 5. Dimarts 12 de juliol de 15:30 a 18:30. ONLINE

Ponent: Jesús Canelo (coautor de publicacions sobre Criteris de qualitat en l'educació ambiental
i membre de la SCEA)

SESSIÓ DE CLOENDA. Divendres 15 de juliol de 10:00 a 13:00. PRESENCIAL
Lloc: Aula de Natura del Bosc Turull (Barcelona). 

PREUS

Membres del COAMB en atur i estudiants

Membres del COAMB (col·legiats, adherits i precol·legiats)

Entitats col·laboradores

Altres

*Preus unitaris per a cada visita

CURS

150 €
220 €
250 €
320 €

VISITES*

25 €
35 €
40 €
50 €

NOTA: Les visites requereixen desplaçament per part dels alumnes. Des del COAMB intentarem
facilitar l’accessibilitat al punt de trobada des del transport públic més proper i la compartició de
vehicle entre els participants.

Formació bonificable per a empreses

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28406
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=42645

