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24
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
X SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

CONSOLIDACIÓ DEL PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES
EDUCATIUS I ALTRES COL·LECTIUS

2. Organització / entitat
responsable

Centre d’Educació ambiental de la Comunitat Valenciana

3. Resum de l'acció

Després de 19 anys de realització del programa d'educació
ambiental per a centres educatius i altres col·lectius, est
pot millorar-se i adaptar-se a les propostes de la *EAR,
alguna cosa que servirà per a la seua millora i
consolidació.
 Aprofitar el marc conceptual i metodològic que
representa l’EAR per a millorar i consolidar el
programa.
 Revisar el programa per a la seua actualització.
 Millorar les vies de comunicació amb el públic
objectiu d'aquest programa.
La Comunitat Valenciana

4. Objectius de l’acció

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció
7. Situació de partida

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Centres educatius y altres col.lectius.
El CEACV porta 19 anys de realització del programa
d'educació ambiental per a centres educatius i altres
col·lectius i este programa aquest programa necessita una
revisió, millora i adaptació a l’EAR.
Objectius generals:
• Promoure un canvi de pensament, de valors i d’actituds que
impulse la Comunitat Valenciana cap a un model basat en els
principis de sostenibilitat.
• Impulsar línies d’acció coordinades en matèria d’educació
ambiental que amplien la comprensió dels processos
ambientals i capaciten les persones a adoptar una actitud
crítica i constructiva sobre aquests.
Objetiius específics:
• Facilitar la comprensió del paper de l’individu en
la generació de problemes ambientals i conscienciar
de la importància del comportament individual
responsable per a solucionarlos, tant en l’àmbit local com
en el global.
• Suscitar l’interés de la població per les variables
ambientals, econòmiques i socials, facilitar la
comprensió de la interrelació i fomentar la capacitat
d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.
• Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents
amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.
Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada
del nostre entorn.
• Habilitar les estructures i canals de participació
necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania
per a abordar les qüestions ambientals.
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A. SOCIETAT CONSCIENCIADA
A.1
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.1
A.1.2.2
A.2
A.2.1
A.2.1.1
A.2.1.6
A.2.2
A.2.2.6
B. SOCIETAT ACTIVA
B.1
B.1.1
B.1.1.2
B.1.1.3
B.1.3
B.1.3.2
9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior
11. Descripció de l'acció

12. Fases del projecte i
període de realització

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Iniciativa amb trajectòria anterior.
Revisió, millora i actualització del programa d'educació
ambiental.
L'equip tècnic del CEACV revisarà el programa d'educació
ambiental a partir de l'experiència acumulada, l'avaluació
interna de l'equip i la valoració rebuda dels usuaris.
El programa millorada i actualitzat es proposarà per al
període escolar 2018-2019.
Juny-Agost de 2018:
Revisió i actualització del programa d'Educació Ambiental.
Setembre de 2018:
Presentació i difusió del programa 2018-2019.
El equip tècnic del CEACV.

Es veuran en la memòria de resultats del CEACV.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________
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