Currículum institucional de la Societat Catalana d’Educació
Ambiental (Resumit)

-

-

Compromís i gestió ambiental de l’entitat

-

Membre signant de Compromís Ciutadà per a la sostenibilitat,
Agenda 21 de Barcelona. Juliol 2002.

-

Desenvolupament del Pla d’Acció per l’entitat dins del marc de
l’Agenda 21 de Barcelona. Educació Ambiental: un camí per al
canvi. Bienni 2004 – 2005.

-

Premi Acció 21 atorgat per l’Ajuntament de Barcelona,
desembre 2004.

Projectes i Programes

-

“Vine a la biblioteca a llegir, jugar i aprendre sobre la
sostenibilitat: lectures i jocs ambientals per a infants a les
biblioteques”. Biblioteca Lola Anglada, Barcelona, any 2005.

-

Joc “Els Camins de l’Aigua Dolça”. Un grup de treball de la SCEA
ha creat i dissenyat aquest joc, que rebut el suport del
Departaemnt de Medi Ambient i Habitats¡ge i del Fòrum
Universal de les Cultures Barcelona.

-

Coordinació tècnica del Programa Escoles Verdes, Curs 1998 /
1999 fins curs 2004 / 2005.

-

Participació en el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona
2004.

-

Sisena Trobada del Fòrum d’Educació Ambiental 2000+4: El
treball en Xarxa. Organització conjunta amb l’Institut de
Ciències d’Educació de la UAB. Novembre 2004.

-

-

Projecte d’Educació Ambiental Punt Verd Sagrada Família, any
2003.

-

Cinquena Trobada Fòrum 2000 + 2 d’Educació Ambiental.
Viladrau, novembre 2002.

-

Dinamització del procés de debat i participació a l’Agenda 21 de
l’Eixample. Barcelona, any 2002.

-

Procés de difusió i dimanització i adhesions del Document de
propostes del Fòrum 2000 d’Educació Ambiental, any 2001.

-

Fòrum 2000 d’Educació Ambiental, primera trobada (Salt, any
1999), segona (Lleida, any 1999), tercera (Cerdanyola del
Vallès, any 2000) i quarta trobada (Reus, any 2000).

-

Projecte EuroSymbioses, projecte europeu que neix l’any 1985
en l’associació Réseau Idée de Bèlgica, i en el qual participa la
SCEA durant 1996 i 1997.

-

Projecte de “Llibreta de la Caixa de la Terra”, vinculat als
centres d’Educació Ambiental del CCEA i destinat a escolars,
1994 –1997.

-

Participació en el Programa “Across the Water”, 1994.

Formació

-

Ateneu d’Educació Ambiental, programa de formació permanent
adreçat a educadors ambientals, socis i no socis, curs 2002 /
2003 fins a l’actualitat.

-

Organització del Curs d’Educació Ambiental dins de la segona
edició de la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura,
2005 i 2006.

-

Seminari sobre gestió d’Equipaments d’Educació Ambiental.
PIMES, adreçada a socis d’empreses i associacions, gener –
març 2003.

-

Organització i docència en la Setmana d’Educació Ambiental
d’Olot, en les tres primeres edicions, 2000 - 2003.

-

Sortides formatives a diferents equipaments d’educació
ambiental, des de creació fins a l’actualitat.

-

Taller pràctic sobre edició de webs, octubre 1999.

-

Organització del Curs Trencaclosques ambiental: prioritats
ambientals a Catalunya, dins de l’Escola d’Estiu del Voluntariat,
Tiana, juliol 1999.

-

Conferències en la Universitat Catalana d’Estiu, dins el curs de
la Fundació Roca i Galès, XXXI edició, agost 1999.

-

Participació en la VIII Conferència Nacional d’Educació
Ambiental, Reus, any 1999.

-

Participació en el Fòrum Català per Repensar la Societat, abril
1999.

-

Conferència sobre el projecte Eurosymbioses dins de la Trobada
sobre medi ambient i noves tecnologies, març 1999.

-

Entitat coorganitzadora del I Congrés de la Renovació
Pedagògica, 1994 - 1996.

-

Tertúlies d’Educació ambiental, 1996 i anteriors.

-

Organització del curs d’Educació ambiental de la Institució
Catalana d’Història Natural, Curs 1995 / 1996.

-

Jornades de Treball’95 La comunicació de valors ambientals,
any 1995.

-

-

-

Jornades de Treball’94 d’Educació Ambiental, maig 1994.

-

Col·laboracions puntuals de formació ambiental en diverses
entitats: IUSC, HABEA (País Basc), Cambra Municipal d’Alcacer
do Sal, Portugal, Minyons Escoltes de Catalunya, Societat
Balear d’Educació Ambiental, Centro Nacional de D’Educació
Ambiental, Parc Central del Vallès, Escola d’Estiu del Voluntariat
(Institut Català del Voluntariat), ADENA – WWF, Centre
d’Estudis d’Informació Ambiental (CEIA). Del 1985 fins a
l’actualitat.

Avaluació i recerca

-

Projecte europeu de creació d’un joc on-line a internet sobre el
canvi climàtic, liderat pel Field Studies Council d’Anglaterra,
pendent de subvenció del Programa Sócrates- Minerva de la
Comissió Europea, 2005 - 2006.

-

L’Educació Ambiental en Xarxa: aproximació a la realitat
catalana. Suport econòmic: Ajuntament de Barcelona. Any
2004. (Publicat).

-

Projecte Europeu URBANET d’Educació Urbana, Comissió
Europea (DG XXII) , febrer 2000 a juny 2001.

Servei de Documentació d’Educació Ambiental
Centre de documentació i de recursos d’educació ambiental obert
a la ciutadans. Seu: Centre de Recursos Barcelona Sostenible, en
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, 2000 fins a l’actualitat.
Mitjana anual d’usuaris 1200.

-

Publicacions

-

Guia Guia d’ambientalització del centre educatiu. Com ser
escola verda, procés d’adhesió, 2005. Amb el suport del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. En procés d’edició.

-

Col·lecció de Monografies d’Educació Ambiental. Onze llibres
publicats i dos en premsa actualment. Projecte desenvolupat
conjuntament amb la Societat Balear d’Educació Ambiental,
1997-2002 (editorial Di7), 2002 fins a l’actualitat (Editorial
Graó).

-

Premi Embat d’Educació Ambiental, 5 edicions.

-

Edició del document del Fòrum 2000 + 4 d’Educació Ambiental,
any 2004.

-

Edició del document del Fòrum 2000 + 2 d’Educació Ambiental,
any 2003.

-

Revista d’Educació Ambiental, 1987 fins 2002.

-

Edició del Full Informatiu, 88 edicions.

-

Recerca i edició de Reculls de Recursos Temàtics, 2001 fins a
l’actualitat.

-

Edició del document de propostes del Fòrum 2000 d’Educació
Ambiental, any 2001.

-

Col·laboració amb la Revista Cooperació Catalana, Fundació
Roca i Galès.

-

CD- Rom Projecte URBANET d’educació Urbana, any 2001.

-

Membre del Consell Editorial de la Revista d’Educació Ambiental
CICLOS, 1998 fins a l’actualitat.

-

-

Edició del quadern Aprendre a Ecoviure, abril 1999.

Relacions amb altres entitats

-

Membre de la Xarxa d’Entitats d’Educació Ambiental de l’Estat.
Any 1999 fins a l’actualitat.

-

Membre de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya.

-

Organització del “IV Encuentro de Entidades de Educación
Ambiental”, Barcelona any 2003.

-

Membre Actiu del Fòrum Cívic Sagrada Família, 1999 fins a
l’actualitat.

-

Membre del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de
Barcelona. Any 2001 fins a l’actualitat.

-

Membre del Consell Consultiu de Collserola. Any 2000 fins a
l’actualitat.

-

Membre de la Comissió Consultiva del Parc Natural del
Montnegre – Corredor. Any 1999 fins a l’actualitat.

-

Assessorament a l’Ajuntament Aveiro (Portugal) per a la
realització de l’Agenda 21 Escolar.

-

Participació en diferents grups de treball durant l’elaboració de
l’Estratègia Catalana d’Educació Ambiental (ECEA).
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Any 2001.

-

Informe d’avaluació de l’esborrany de la ECEA encarregat pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
any 2002.

-

Assessorament al Centre Unesco de Catalunya en l’elaboració
d’unes unitats didàctiques basades en l’informe de l’Estat del
món 2000, any 2000.

-

Membre del jurat de la III Beca de recerca ambiental de la
Ciutat de Reus, any 2000.

-

Participació en sessió sobre equips i equipaments d’educació
ambiental de la Fundació Pere Tarrés, any 2000.

-

Participació en el debat del Libro Blanco de Educación
Ambiental en España, CENEAM, any 1999.

-

Participació en el Seminari permanent sobre Educació
ambiental, CENEAM, any 1999.

-

Participació en el procés de desenvolupament del Codi Ètic per
a les associacions de Barcelona, any 1999.

-

Participació en les Jornades d’Educació Ambiental de la UAB,
abril 1997.

-

Participació en la I Jornada d’Educació Ambiental, organitzada
Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, any
1996.

-

Acord amb la Comissió d’Equipamientos de Topagunea (País
Basc i Navarra) en concepte d’intercanvi d’experiències, any
1996.

-

Participació en els “Ist CyberForum on Education and
Environment”, organitzat per Réseau Idée de Bèlgica, Weimes,
agost 1996.

-

Comunicació sobre equipaments d’Educació Ambiental en la V
Conferència Nacional d’Educació Ambiental, Reus, any 1996.

-

Participació en el V Congrés de Psicologia Ambiental, organitzat
pel Departament de Psicologia Social de la Universitat de
Barcelona, novembre 1996.

-

-

Participació a Expodidàctica, any 1994.

-

Participació en el Seminari de la UICN, de la comissió
d’Educació Ambiental, Núria, any 1994.

-

Assistència a les Jornades de la Conferència Internacional de
Medi Ambient i Tecnologia, any 1994.

-

Col·laboració d’intercanvi d’experiències amb el Group Régional
Animation Nature Environnement (GRAINE), Montpeller, any
1994.

-

Fundació Roca i Galès, col·laboració permanent, i sessió de
l’espai per a la seu de la SCEA, des del 1985 fins a l’actualitat.

Organització com a col·lectiu

-

Consell de Centres d’Educació Ambiental (CCEA), dinamització i
formació d’una xarxa de centres d’educació ambiental de
Catalunya, any 1991 i fins l’actualitat.

-

Grup de Treball de Documentació i Recursos de Pedagogia
Ambiental. Tasques de suport al Servei de Documentació i
assessorament obert a la ciutadania, any 1999 i fins a
l’actualitat.

-

Grup de Treball de les Comarques Gironines. Any 2001 i fins a
l’actualitat.

-

Grup de Treball de les Comarques Tarragona. Any 2005 i fins a
l’actualitat.

-

Membre de la Plataforma “La Farigola “ de Vallcarca, des de
l’any 1998 fins el 2000.

-

Trobada de socis de les comarques lleidatanes, abril 2003.

-

-

-

Grup de Treball per una nova cultura de l’aigua, any 2002.

-

Comissió de Medi Ambient del Pla Interdepartamental de
Joventut promogut pel Departament de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, 1994 - 1996.

Informació i comunicació

-

Comunicats via correu electrònic (llista de distribució) a tots els
socis de l’entitat, 1998 fins a l’actualitat.

-

Butlletins electrònics mensuals per als socis de l’entitat amb
informacions internes i altres d’interès general, gener 2002 fins
a l’actualitat.

-

Manteniment i actualització del Web de l’entitat. Any 1997 fins
a l’actualitat. Web Inicial:1997, Renovació: 1999, Renovació
pendent per al 2005.

-

Trameses postals de fulls informatius als socis, any 1985 fins
1999.

-

Saló de l’Energia i el Medi Ambient ECOMED, Barcelona, any
1997.

-

Realització d’una exposició itinerant Per molts anys, per molts
anys!, emmarcada dins l’Estratègia per viure de manera
sostenible Cuidem la Terra, 1996 – 1997.

-

Servei d’informació personalitzada a socis i no socis, any 1985
fins a l’actualitat.

Organismes que han donat suport econòmic a la SCEA
per al desenvolupament de projectes

-

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

-

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

-

Fundació Territori i Paisatge, Caixa de Catalunya.

-

Ajuntament de Barcelona.

-

Diputació de Girona.

-

Diputació de Barcelona.

-

Centre Nacional de Educació Ambiental, Ministerio de Medio
Ambiente.

-

Entitat Metropolitana de Medi Ambient.

-

Comissió Europea (DG XXII).

-

Universitat Autònoma de Barcelona.

-

Universitat Politècnica de Barcelona.

-

Institut d’Estudis Ilerdencs.

-

Direcció General de Promoció i Educació Ambiental (DGPEA).

