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Què pretenem?
Reunir als i les professionals i
resta de persones interessades
al voltant de l'educació
ambiental per a reflexionar
sobre el paper de l'educació
ambiental en la promoció d'una
ciutadania conscient i activa per
a la transformació del model
social cap a la sostenibilitat.

#VJEACV
27, 28 i 29 DE
SETEMBRE DE 2018
LAS NAVES (VALÈNCIA)
ORGANITZA: Centre d’Educació
Ambiental de la Comunitat
Valenciana. Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural
www.agroambient.gva.es/es/web/ceacv

V JORNADES
D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL
DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA
MOTIVANT CANVIS EN LES
PERSONES DEL S. XXI PER A
AVANÇAR EN LA SOSTENIBILITAT

Conferències, taules redones,
tallers, exposicions...

Objectius
Des de les primeres jornades d'educació
ambiental, que es van celebrar l'any 1988,
s'han realitzat altres tres en els anys 1998,
2003 i 2009. És el moment de plantejar-se la
celebració de les V jornades, en el marc de
la recentment aprovada Guia d'Acció per a
l'Educació Ambiental i sent necessari
promoure nous enfocaments de les
polítiques i de la gestió ambiental.
En el context actual, Nacions Unides, a
través de l'Agenda 2030 i els seus 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible,
proposa un enfocament transversal de
sostenibilitat en totes les polítiques. En
aquesta perspectiva, l'Agenda 2030 situa en
un lloc central l'educació.
L'impuls cap a la sostenibilitat ha d'abordarse des de la conscienciació i de manera
transversal en tots els àmbits.

L'estructura de les jornades inclourà
sessions plenàries (tant conferencies com a
taules de redones), i grups de treball i

Establir sinergies amb tots els sectors
relacionats amb el medi ambient i amb
l'educació: consum, salut, alimentació,
benestar social, mobilitat, agricultura,
etc.
Oferir exemples de bones pràctiques.
Intercanviar experiències.
Reivindicar que l'educació ambiental
estiga present en el disseny curricular
de totes les etapes educatives, com a
tema transversal.
Recolzar les iniciatives per la
sostenibilitat.
Reivindicar la necessària professionalitat
dels educadors ambientals.
Promoure la motivació, la conscienciació
i el compromís dels docents amb la
sostenibilitat.

tallers que se celebraran simultàniament.
Els participants podran proposar la
presentació d'una comunicació oral o taller
presencial. (més endavant indicarem com)

Convidats a participar
Professionals implicats en l'Educació
Ambiental (tècnics, educadors i
promotors de programes per a
l'educació ambiental).
Personal docent del sistema educatiu
formal i de les universitats, com també
investigadors.
Tècnics de les empreses i de
l'administració que treballen en la gestió
del medi ambient, especialment els
relacionats amb l'educació ambiental.
Estudiants i altres col·lectius interessats

Àrees de treball
Educació ambiental en
les comunitats
educativa i
universitària.
Els canvis en el “món
real” també tenen el seu
reflex al món educatiu.

en l'educació ambiental.

Educació per a ciutats
resilients.
S'abordarà el paper de
l'educació ambiental en
la transformació de la
societat cap a la
sostenibilitat des de la
dimensió ecosocial.

Educació ambiental i
entorns rurals i
naturals.
S'abordarà el paper de
l'educació ambiental en
la conservació dels
entorns rurals i naturals.

L'educació ambiental
davant l'espill.
Reflexionarem sobre la
situació del sector
(professionalització,
formació, etc.)

