PROJECTE DE RECERCA:
Avaluació del grau d’integració de l’Educació Ambiental en els
centres escolars públics de les Illes Balears

El Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE) del Centre de Professorat de
Palma Jaume Cañellas Mut, (http://weib.caib.es/programes/ambientalitzacio /index.htm)
està constituït per professorat que treballa a favor de l’ambientalització dels centres escolars,
és a dir, que promou la gestió sostenible dels recursos materials i energètics dels centres
escolars i l’educació ambiental de la seva comunitat educativa.
Des de fa tres cursos escolars el SACE s’ha marcat un objectiu prioritari: avaluar el grau
d’integració de l'educació ambiental en els centres escolars públics de les Illes Balears.
Aquest és un objectiu ambiciós que pot aportar informació rellevant a tots els que volem
potenciar l’educació ambiental en els centres educatius.
La creació, per part de l’administració educativa, de la figura del coordinador/a ambiental
del centre i el funcionament de les comissions ambientals han estat elements claus en la
situació actual de l’ambientalització i educació ambiental dels centres escolars. El resultat
d’aquesta recerca aportarà informació rellevant i quantitativa i facilitarà la identificació dels
aspectes que afavoreixen una millor gestió i sensibilització ambiental, i la localització dels
aspectes menys treballats i sobre els quals s’hauria d’incidir.
Per això, la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat dóna suport a aquesta
iniciativa del SACE i compta amb la collaboració de l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) de la UIB, que treballarà conjuntament amb el SACE dins del marc del conveni de
collaboració envers la recerca educativa i la formació del professorat que aquesta direcció
general comparteix amb l’ICE.
El SACE, com no podria ser d’altra manera, vol fer realitat aquest projecte amb la participació
dels/les coordinadors/es ambientals dels centres escolars públics d’educació infantil i primària
i de secundària als quals convida a collaborar en els termes que s’exposen a continuació.

1. DESTINATARIS
Coordinadors/es ambientals dels centres escolars públics d’educació infantil i primària o
de secundària de les Illes Balears.

2. PLACES
Mínim 150 i màxim 280.

3. OBJECTIUS
1. Avaluar els processos interns dels centres escolars que afavoreixen el tipus de tractament
que es fa de l'Educació Ambiental.
2. Avaluar la gestió dels recursos materials i energètics dels centres.
3. Avaluar el grau de sensibilització ambiental de l'alumnat.

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Aquesta collaboració implica que el coordinador/a ambiental del centre i, si no n’hi hagués,
un membre de l’equip directiu:
•

Empleni dos qüestionaris on-line: (1) Processos Interns del centre que afavoreixen el
tractament que es fa de l'Educació Ambiental i (2) Gestió Ambiental que es fa al centre
dels recursos materials i energètics.

•

S’encarregui que els alumnes de 6è de Primària i de 4t d’ESO del centre emplenin el tercer
qüestionari on-line (3) Grau de Sensibilització Ambiental de l'alumnat.

La informació obtinguda de cada centre serà confidencial, només s’utilitzarà per treure uns
resultats globals, els quals es faran públics.

5. RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ
L’informe final, que elaboraran els membres del SACE, es publicarà a la xarxa estatal de
documentació educativa REDINED, i en aquesta publicació es farà constar el nom dels
professors/es participants com a collaboradors/es en la investigació.
La participació en aquest Projecte de Recerca s’acreditarà amb 15 hores de formació
permanent del professorat. La durada del projecte abasta dos cursos escolars amb la qual
cosa la certificació que acredita la participació en aquesta recerca s’emetrà dintre del curs
2010-11.
Per a obtenir la certificació de participació en el projecte serà imprescindible el lliurament
dels Qüestionaris de Processos, Gestió i Sensibilització degudament emplenats.

6. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ i CRITERIS DE SELECCIÓ
La condició per participar en aquest projecte de recerca és ser el coordinador/a ambiental
d’un centre escolar públic d’educació infantil i primària o de secundària de les Illes Balears
o, en el cas que no n’hi hagi, ser un membre de l’equip directiu (només podrà participar una
persona per centre escolar).
S’admetran totes les sollicituds que compleixin aquest requisit i s’hagin emplenat
adequadament tot i que el projecte només es podrà dur endavant si el nombre de centres
participants és suficient per a la mostra a analitzar.

7. INSCRIPCIÓ
S’ha d’emplenar la sollicitud de participació que trobareu a l’Annex I i enviar-la per correu
electrònic (cataramis@educacio.caib.es) o per fax (971-249532) a Catalina Ramis, responsable
del projecte i coordinadora del SACE, seminari permanent adscrit al Centre de Professorat de
Palma Jaume Cañellas Mut.
Termini d'inscripció: 2 de març de 2010 a les 15 hores.
El llistat d’admesos es publicarà a les web: http://dginnova.caib.es i www.ice.uib.cat,el 4 de març.

8. CRONOGRAMA I CONTINGUTS DEL PROJECTE
Aquest és el cronograma de tot el projecte, els coordinadors/es ambientals que s’hi
inscriguin, únicament han de participar en els apartats 1, 2 i 5. La resta ho realitzarà el
SACE i l’ICE.

FASES
1. Presentació del
projecte i dels
qüestionaris (sessió
presencial de 3h)

DATES

RESPONSABLES

Mallorca

(*)

8/03/10 (de 17h a 20h)

Menorca

(*)

10/03/10 (de 16h a 19h)

Catalina Ramis (SACE)

EivissaFormentera

(*)

11/03/10 (de 16h a 19h)

Lluís Ballester (ICE)

Processos i Gestió fins 26/03/10.
Sensibilització fins 16/04/10.

Coordinador/a
Ambiental

3. Enregistrament de les dades als arxius SPSS i
tractament estadístic de les dades.

Maig-juny de 2010

ICE

4. Anàlisi dels resultats i elaboració de
l’informe.

Fins abril de 2011

SACE

2. Emplenament dels qüestionaris on-line:
Processos, Gestió i Sensibilització

5. Presentació dels
resultats i de les
conclusions (sessió
presencial de 3h).

Mallorca

ICE

Maig 2011 (**)

Menorca

ICE

Maig 2011 (**)

Catalina Ramis (SACE)

EivissaFormentera

ICE

Maig 2011 (**)

Lluís Ballester (ICE)

Juny de 2011

Catalina Ramis (SACE)

6. Lliurament de certificacions.

(*) Mallorca = Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus Universitari. Carretera Valldemossa Km 7,5.
Menorca = Seu universitària de Menorca. Can Salort, carrer de Santa Rita, 11 (Alaior).
Eivissa-Formentera = IES sa Colomina, carrer Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa).
(**) Les dates i horari d’aquestes sessions presencials es publicaran a la web http://dginnova.caib.es i

www.ice.uib.cat i s’avisarà directament al correu electrònic esmentat a la sollicitud.

9. RESPONSABLES
SACE: Catalina Ramis (cataramis@educacio.caib.es), assessora de formació del Centre de
Professorat de Palma Jaume Cañellas Mut i responsable del Seminari d’Ambientalització de
Centres Escolars (SACE).
ICE: Lluís Ballester, director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

ANNEX 1. MODEL DE SOLLICITUD
MODEL DE SOLLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE RECERCA: "AVALUACIÓ DEL
GRAU D’INTEGRACIÓ DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN ELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE LES
ILLES BALEARS" (2010-2011) del SACE (Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars del
Centre de Professorat de Palma).

Adreçat únicament a centres públics d’Educació Infantil i Primària i de
Secundària de les Illes Balears
DADES PERSONALS
Llinatges

Nom

NIF

Adreça personal
Adreça electrònica

Telèfon
CÀRREC (Marcar amb una creu segons correspongui)

Coordinador/a ambiental

Membre de l’equip directiu
(indicar el càrrec)
DADES DEL CENTRE EDUCATIU

Nom

Illa

Adreça postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfon

TIPOLOGIA DE CENTRE (Marcar amb una creu, segons correspongui, i indicar les dades numèriques)
Centre d’Educació
Infantil i Primària

Nombre de grups de 6è
d’educació Primària*

Nombre d’alumnes de 6è
d’educació Primària*

Centre d’Educació
Secundària

Nombre de grups de 4t
d’ESO*

Nombre d’alumnes de 4t
d’ESO*

(*) Anau en compte en emplenar les dades numèriques de nombre de grups i d’alumnes de 6è i 4t
d’ESO perquè les necessitam per seleccionar la mostra.

Manifest la meva conformitat amb les condicions de participació del Projecte de Recerca,
………………………. , ……. de ………………… de 2010

Persona que fa la sol·licitud
Signatura

Enviar, aquesta sollicitud a Catalina Ramis per correu electrònic
(cataramis@educacio.caib.es) o per fax (971-249532)

