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1. Nom de la iniciativa, programa, projecte o acció:

Projecte d'EA del Mas de Noguera

2. Organització / entitat responsable:

Noguera ADR Coop V

3. Resum de l’acció:

Programa d'Educació Ambiental per a alumnes
d'infantil, primària i secundària on es treballa a traves
d'estades i visites al CEA Mas de Noguera amb
objectius d'educació ambiental relacionats amb el
desenvolupament sostenible i els recursos naturals.
L'objectiu es completar la feina dels docents amb
activitats pràctiques i significatives que permeten als
alumnes detectar els problemes ambientals i fer-se
responsables dels mateixos, aconseguint que intenten
buscar solucions d'una manera crítica i constructiva.

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

www.masdenoguera.coop

5. Objectius de l’acció:
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7. Destinataris de l’acció:

- Servir d'eina educativa per a complementar la eina dels
docents.
- Introduir l'EA d'una manera pràctica i significativa en el
sistema educatiu
- Donar a conèixer el mon rural i facilitar la comprenció dels
cicles naturals.
- Ajudar a detectar els problemes ambientals
- Ajudar als alumnes a construir un pensament crític sobre la
problemàtica ambiental i la necessitat de recerca de solucions.

Comunitat Valenciana
- Alumnes d'infantil, primària i secundària i
els seus docents

8. Objectius de la EAR (indicar objectius del document EAR amb els quals es relaciona la iniciativa):

X

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors que

inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització amb les premisses de la
sostenibilitat.
X

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb una actitud

favorable al diàleg i a la cerca de consens.
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 solucionar-los, tant en l’àmbit local com en el global.
X

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.
X

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.
Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en matèria
d’educació ambiental.
X

Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i privats.

X

Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

9. Recursos, mitjans i materials per a dur-la a terme (humans, tècnics, econòmics….)

- Equip humà de treballadors/es del Mas de Noguera
- CEA Mas de Noguera
- Entorn Natural
- Sistema agropequari del Mas de Noguera
- Recursos econòmics:l'activitat es sustenta amb les tarifes que paguen els alumnes que venen a les estades del Mas
- Difussió en facebook i web
10. Resultats esperats i avaluació prevista:

- Esperem tindre resultats satisfactoris amb els clients que sempre repeteixen i amb centres
nous que tenim enguany i esperem fidelitzar aquestos centres per a treballar any rere any en
propostes noves i diverses

11. Si vols afegir alguna cosa més...

Data de revisió del compromís per a l’acció:
(A EMPLENAR PEL CEACV)

