IV TROBADA DE COORDINADORS/ES AMBIENTALS
8 hores

1 crèdit

Clau: L176

meta4: 520214-3110

MODALITAT: Jornada
ADREÇAT: Coordinadors/es Ambientals, professorat de tots els nivells educatius que
formin part de la comissió ambiental del seu centre escolar i professionals que treballen
l’Educació Ambiental a l’àmbit educatiu (per tenir-ho en compte és imprescindible
especificar-ho a l’apartat observacions del full d’inscripció).

OBJECTIUS:
•

Promoure la creació d’un espai de trobada entre els Coordinadors Ambientals.

•

Facilitar l’intercanvi d’opinions i d’experiències entre els coordinadors ambientals.

•

Aportar recursos i estratègies per a desenvolupar activitats ambientalitzadores i/o
d’educació ambiental als centres escolars.

•

Treballar temàtiques d’interès relacionades amb l’ambientalització i/o l’educació
ambiental als centres educatius.

PLACES: Mínim 15 i màxim 80
DATA: 7 de maig 2007
LLOC: CEP de Palma
INSCRIPCIÓ: Emplenar un full d'inscripció i lliurar-ho, personalment o per fax
(971249532), al CEP de Palma o per internet a la secció d'activitats de la pàgina Web del
CEP de Palma (http://cprpalma.caib.es). Data màxima d'inscripció: 24 d’abril de 2006 a les 12
hores. Llistat d'admesos: 25 d’abril. Cal confirmar l'assistència fins dia 27 d’abril a les 12
hores. La no confirmació de l’assistència suposa la pèrdua de la plaça.

COORDINACIÓ: Centre de Professorat de Palma i Seminari d'Ambientalització de
Centres Escolars (SACE).

RESPONSABLE CEP: Catalina Ramis Oliver, assessora de l'àmbit científic i
tecnològic del CEP de Palma (cramis@dginnova.caib.es).
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Es recorda que l'assistència dels participants ha d'arribar, com a mínim,
al 80% de la durada de l'activitat (BOIB nº 8-17/01/02 Ordre del 2 de gener del 2002) per optar a la
certificació que acredita l'assistència a aquest curs.

PROGRAMA
9.00 h

Presentació de la IV Trobada de de Coordinadors Ambientals a càrrec del Sr. Lluís
Segura, Cap de Servei de Formació Permanent del Professorat, i la Sra. Maria José
Campaner, Cap de Servei d’Innovació de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació
Permanent del Professorat

9.15 h

Pla de feina de la trobada Catalina Ramis, assessora del CEP de Palma i
membre de SACE

9.30 h

L’escola i el canvi Jordi Bigues, periodista i ecologista
climàtic

10.30 h

Oferta Educativa de Miquel Àngel Serra, responsable de l’entitat
“Boscos de les Balears” Boscos de les Balears
PRESENTACIÓ D'EXPERIÈNCIES

11.00 h
11.30 h
12.00 h

12.30 h

Volant cap a la sostenibilitat Catalina Pons Florit, coordinadora ambiental de
l’EEI Es Poriol (Ciutadella)
Descans
Reutilització de llibres de Josep Antoni Casas, coordinador ambiental de
text i de lectura l’IES Josep Maria Llompart i coordinador del
SACE
Sortides: una eina bàsica Celso Calviño Andreu, coordinador ambiental
per a l’Educació Ambiental del CP Rafal Vell

13.00 h

Jornades TOTSolar Joan Estades Castanyer, coordinador
ambiental de l’IES Son Pacs i membre del SACE

13.30 h

I a plàstica, què? Francisca Torrilla, assessora del CEP de Palma
i mestra del CP Miquel Costa i Llobera (Palma)

14.00 h

Dinar

16.30 h

GRUPS DE DEBAT
Què pot fer el Coordinador Coordinats per membres del Seminari
Ambiental per reduir el consum d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE)
energètic del centre?

18.30 h
18.50 h
19,30 h

Descans
Posada en comú i Membres del Seminari d’Ambientalització de
conclusions Centres Escolars (SACE)
Cloenda

Durant el descans s'exposaran cartells, materials… sobre experiències
d’ambientalització realitzades a diferents centres escolars. Es convida a totes les
persones interessades en mostrar la seva experiència en forma de cartell, materials… que
es posin en contacte amb na Catalina Ramis, assessora de formació del CEP de Palma
(telèfon: 971420748 o e-mail: cataramis@educacio.caib.es o cramis@dginnova.caib.es).

