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I Jornades de Professionalització de l Educació Ambiental
Nota de Premsa

Els Educadors Ambientals explore n el seu
futur professional
Es celebren les I Jornades de
Professionalització
Carucedo (Lleó), 14, 15 i 16 d abril de 2007

Aquest cap de set m ana s han t robat a Carucedo ( Lleó) represent ant s de les
associacions d educadors am bient als de diferent s com unit at aut ònom es de
l Est at am b l obj ect iu d avançar en la m illora de les condicions laborals i el
reconeixement de la seva professió.
Les j ornades van obrir- se divendres am b una t aula rodona que sot a el t ít ol
Diàlegs Professionals pret enia donar una visió de conj unt de la realit at
dels educadors am bient als des d alguns dels àm bit s en què desenvolupen la
seva professió: adm inist ració ( cent ral i aut onòm ica) , universit at i
empresarial (petita i gran empresa).
Al llarg del cap de set m ana s han analit zat els àm bit s form at ius que
afectaran a la professió en el futur, com pot ser la publicació imminent de la
nova qualificació professional I nt erpret ació i Educació Am bient al o la
configuració de l espai europeu d educació superior. La possibilit at d un
conveni que reculli les necessit at s d un col·lect iu dispers i het erogeni o la
inclusió de crit eris de qualit at en la cont ract ació pública de serveis
relacionats amb aquest sector van ser altres dels eixos de les jornades.
Les sessions han gaudit de la part icipació no nom és de les associacions
d educadors am bient als, sinó t am bé am b represent ant s del Minist eri de
Medi Am bient , la Junt a de Cast ella i Lleó i del I NCUAL ( I nst it ut o Nacional de
las Cualificaciones Profesionales) , organism e t ècnic assessor del Minist eri
d Educació i Ciència i del Minist eri de Treball en m at èria de definició de
qualificacions i demandes laborals.
Aquest es j ornades són el result at de la feina int erna que, durant els darrers
anys, han dut a t erm e les associacions d educadors am bient als. I sorgeixen
de la necessit at de regular laboralm ent una professió que, a dia d avui, no
es correspon am b cap it inerari acadèm ic ni es t roba ident ificada com una
ocupació reconeguda en el cat àleg nacional d ocupacions ( CNO) . Tanm at eix,
i segons font s diverses, s est im a que a Espanya t reballen en el cam p de
l educació am bient al ent re 3.800 i 10.000 persones.
L het erogeneït at i diversit at de professionals dedicat s a l Educació Am bient al
des de diferent s àm bit s és reconeguda, paradoxalm ent , com a una riquesa
interna de la professió i, alhora, com un obstacle per a avançar en la millora
col·lectiva de les condicions laborals.

Novetats a la Web!
Ara hi podeu consultar...
... les Memòries de l any 2006 corresponent s a la SCEA i al SDEA
... el recull de recursos d Educa ció pe r la Pa u
... ampliació dels enllaços als apart at s d Agendes 21 i Agendes 21 Escolars

En breu t indrem m és novet at s als enllaços, a la secció de Proj ect es i
Program es, i esperem que t ot s aquells m em bres del Consell de Cent r es
d Educació Am bient al que encara no ens hagin fet arribar la fit xa
corresponent, ens la remetin aviat per poder pujar- la també!

LES VOCALIES INFORMEN...
PROJECTES EUROPEUS
El proj ect e Minerva est à en un m om ent delicat . El j oc de com erç de carboni
i l espai w eb on va vinculat encara no han vist la llum i per t ant est em a
l espera que s act ivi per t al de poder fer la prova pilot i cont inuar t reballant
en el projecte.
Les escoles, d alt ra banda, est an pendents d aquest a prova, encara sense
dat a. En la m esura que s han anat desenvolupant els esdevenim ent s, ens
hem posat en cont act e am b els m est res i les m est res i els hem anat
inform ant de l est at de la qüest ió.
On sí hem avançat és en la redacció de les activitats complementàries. Cada
país ha hagut de redact ar 5 act ivit at s que est iguessin relacionades am b el
següent llist at de t em es: canvi clim àt ic, econom ia, sost enibilit at , presa de
decisions i disparit at . Les act ivit at s j a han est at t raduïdes i les hem enviat a
I t àlia, que és el país encarregat de la coordinació d aquest a part del
projecte.
Esperem de cara al proper número poder donar- vos bones notícies.
Per a m és inform ació no dubt eu a posar- vos en cont act e am b l Elena
Forcada: eforcada@lavola.com

Servei de Documentació d Educació Ambiental:
Novetats verdes al SDEA!
Perquè disfrut eu de la nat ura ... i del vost re hort , us proposem les següent s
obres...
CELMA, JAVI ER ( coord.) . El hue r t o e scola r , hist or ia de una ilusión: ( 5 2
le ccione s de sost e nibilida d) . Zaragoza: Ayunt am ient o de Zaragoza,
2006. 143 p.
Guia descript iva que recull l experiència dels 52 cent res escolars que t enen
hort a la ciutat de Saragossa.

El llibr e de Ciut a t Ve r da : 1 r Congr é s Eur ope u Ciut a t Ve r da , 1 2 i 1 3
d a br il, Audit or i de La Pe dr e r a Ba r ce lona . Coordinació: Jordina
Papasseit. [Reus]: Ediciones de Horticultura, 2005. 127 p.
Recull de les ponències del 1r Congrés Europeu Ciut at Verda, celebrat al
2005 a la ciutat de Barcelona.

PARÉS I RI FÀ, MARGARI TA. Gu ia de na t ur a de Ba r ce lona : a pr ox im a ció
a la hist òr ia de la na t ur a a la ciut a t . Barcelona: Aj unt am ent de
Barcelona ; Lynx, 2006. 269 p.
Obra que explica l evolució de la flora i la fauna de Barcelona fins l actualitat.
Descriu diferents ambients on es pot gaudir de la natura urbana.

SOLÉ, JOAN; WEI SSMANN, HI LDA. L hort escolar: guia pràct ica
d hort icult ura ecològica. Barcelona: Aj untam ent de Barcelona. Direcció de
Programes Ambientals, 2006. 99 p.
Guia com pleta per realitzar un hort escolar. I nclou suggerim ents per integrar
cadascuna de les seves fases a la program ació de l aula.

VALLÈS, J. M. L h or t ur bà : m a n ua l de cult iu e cològic a ls ba lcons i
terrats. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2007. 240 p.
Guia que cont é paut es bàsiques per a qui vulgui cult ivar hort alisses als
balcons i t errasses. S inclouen t ot s aquells aspect es que cal t enir present
per a la inst al·lació, el m aneig i la planificació de l hort . S explica com
produir compost i com controlar les plagues, i descriu de forma detallada les
hort alisses que s adapt en al cult iu en recipient s i dels aspect es que cal t enir
en compte per cultivar- les en els balcons o terrats.

Donem la benvinguda a... nous socis i sòcies!
Aquest mes, donem la benvinguda a ...
... Eva Jordà i Ruiz, amb el número de sòcia 403.

Us fem saber...
que j a és a la vost ra disposició el núm ero 32 de la col·lecció
Guies d Educació Ambiental: 1 0 Est r a t è gie s pe r pr e ve n ir e ls
residus: guia del consumidor.
Aquest a guia proposa pet it s canvis als nost res hàbit s quot idians
que poden fer reduir els residus que produeix cada persona, cada
fam ília. Present a 10 est rat ègies per m illorar els nost res hàbit s de
com pra i d ús del product es, i també ens informa sobre iniciatives
i adreces útils.

La guia ha est at elaborada per l Or ga n it za ció de Con su m idor s i Usua r is de
Catalunya i edit ada per l Aj unt am ent de Barcelona, am b el suport de l Agència de
Residus de Cat alunya i la Fundació Eroski. Es pot recollir al Cent re de Recursos
Barcelona Sostenible o consultar en pdf a la web www.bcn.cat/agenda21.

... ens ha arribat informació d un portal web: http://www.reutil.net

Té per funció possibilit ar la r e u t ilit za ció de m olt es de les coses que t enim i que no
es poden vendre com obj ect es de segona m à: un m icroones d'un any no es pot
vendre i en canvi sí que es pot "re- utilitzar"....si algú el dóna. Per tant l'objectiu del
port al es posar en cont act e gent que vol donar obj ect es diversos en bon est at i
gent que busca coses i no creu necessari gast ar diners, o senzillam ent no pot en
aquell moment....
No t é ànim de lucre, es sim plem ent posar en cont act e persones que donen i alt res
que busquen...

...des de la Fu nda ció d Est u dis Su pe r ior s d Olot ens informen de dos cursos
d especialització que coorganitzen conjuntament amb la Universitat de Girona per
aquest proper mes de maig.
Us adjuntem els programes dels cursos un dels quals va sobre Gestió de la Fauna
i l alt re sobre Eines i instruments per a les polítiques de paisatge: catàlegs,
ca r t e s i e st u dis d im pa ct e i in t e gr a ció pa isa t gíst ica .
Per a més informació i matrícula:
Edifici Mercadal
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
Tel. 972 210 299
Fax 972 223 454
A/e: info.fundacioif@udg.edu
http://www.fundacioudg.org

... aquest m es de m aig, al Cent re de Recursos Barcelona Sost enible, podeu assist ir
a dos tallers de temàtica diversa, però molt primaverals ambdós!
Parlem, per una banda, de L'h or t e n t e r r a t s i ba lcon s, per aprendre a conrear al
terrat i altres plantes sense utilitzar adobs químics ni insecticides. Es realitzarà una
pràctica de planter.
A càrrec de Josep M. Vallès, de Tarpuna Iniciatives Sostenibles.
Dijous 3 i 10 de maig, de 18 a 20 h
I de l alt ra de El ca n t de ls oce lls, on aprendrem a ident ificar el cant dels ocells
més habituals del nostre entorn.
A càrrec de Pere Alzina, biòleg, comunicador i consultor ambiental.
Dissabte 5 de maig, de 9 a 14 h (1,5 hores a l'aula i la resta, treball de camp).
Cal inscriure s prèviam ent a t ot es dues act ivit at s

el passat 27 d abril s ha inaugurat al
m NACTEC ( Terrassa) La t e r r a ssa de l Sol,
una m ost ra d int eract ius i enginys solars,
que es convert irà en una de les seves
exposicions permanents.
Es t ract a d un nou espai a l aire lliure,
dest inat a conèixer m illor un ast re t an
proper i t an llunyà alhora. Diversos
int eract ius ens m ost raran què és el Sol, com
es m esura la radiació, com ens m ovem
respecte a ell i sobretot, com es pot aprofitar
la gran quant it at d energia que ens
proporciona diàriament.
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