Convocatòria pública per a la participació en el Programa de Centres
Ecoambientals per al curs escolar 2011-2012
1. Introducció
Seguint un dels objectius marcats per l’Agenda 21 d’impulsar l’educació ambiental
als centres educatius i, dins la línia d’ambientalització dels centres educatius
engegada el curs 2004-2005, les conselleries d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i
d’Educació, Cultura i Universitats posen en marxa la vuitena convocatòria per
participar en el Programa de Centres Ecoambientals per al curs 2011-2012.
2. Objectius
•
•

Impulsar l’educació ambiental en el currículum dels centres educatius de les Illes
Balears.
Donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

3. Destinataris
Podran participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius d’educació
infantil, primària i secundària, els centres públics d’educació de persones adultes
(CEPA), els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial
singularitat de les Illes Balears que ho sol·licitin.
4. Suport que rebran els centres inscrits
Els centres participants en el Programa de Centres Ecoambientals disposaran de
l’assessorament personalitzat dels tècnics ambientals de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori assignats als centres. Així mateix, podran participar en les
activitats formatives que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats organitzi
sobre aquesta temàtica.
Els coordinadors prestaran orientació als possibles interessats sobre els requisits i les
condicions de participació en aquesta convocatòria.
La coordinació del programa serà a càrrec de:
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• Catalina Vallbona, del Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic (Tel. 971.176.666, ext.
69303).
• Esther Belío, del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional (Tel: 971.176.500, ext.
64168).
Finalment, des de les webs de les dues conselleries es difondran informacions,
esdeveniments i materials d’educació ambiental que puguin ser d’interès per als
centres educatius.
-

Weib
de
la
Conselleria
d’Educació,
Cultura
i
Universitats:
http://weib.caib.es/Programes/promocio_educativa/prom_edu1112_ea_.htm
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-

Web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3184

5. Requisits de participació
Per a poder participar en el Programa, els centres han de complir els següents
requisits:
1. Estar adscrit com a centre educatiu a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats per al present curs escolar.
2. Fer constar, abans del 16 de desembre de 2011, l’aprovació de participació del
centre en el Programa per part del Consell Escolar, mitjançant declaració del
director/a del centre. (Al final de l’annex I s’inclou un model).
6. Modalitats d’inscripció
Hi ha tres modalitats d’inscripció:
a) Centres amb intenció d’elaborar projectes d’ambientalització.
Aquesta modalitat s’adreça a aquells centres que per primera vegada es volen
inscriure en aquest programa i volen elaborar un projecte d’ambientalització.
b) Centres amb projectes d’ambientalització en funcionament.
Els centres que creguin que ja han aconseguit determinats nivells de millora
ambiental, i vulguin optar a un reconeixement de la seva feina, es podran inscriure a
aquesta modalitat.
c) Centres consolidats en el programa.
Són els centres que fa 6 o més anys que participen en el programa. Aquests centres
han demostrat una trajectòria de continuïtat en el programa, i ara tenen amb aquesta
modalitat l’opció de mantenir-s’hi des d’una posició de centre compromès que no
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només manté les fites aconseguides durant aquests cursos passats, sinó que des de la
seva experiència pot fer aportacions innovadores en l’educació mediambiental o
donar suport a altres centres que comencen aquest procés.
Aquests centres també podran, opcionalment, inscriure’s com a centre en
funcionament, però amb el condicionant d’hores de formació que s’especifica al
penúltim paràgraf de l’apartat 15.2.2 de la convocatòria.
Paral·lelament a la difusió de la convocatòria, es publicarà el llistat històric de centres
que permetrà a cada un dels centres un coneixement de la seva trajectòria al llarg del
programa.
7. Sol·licituds
Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria poden
formular-ne la sol·licitud corresponent, d’acord amb el model que figura a l’annex I.
L’annex I inclou el llistat de professors participants en la comissió ambiental. Pel que
fa al reconeixement d’hores de formació, si qualque persona de les que figuren en el
llistat inicial es dóna de baixa del programa al llarg del curs, o bé hi ha noves
incorporacions, s’haurà de notificar immediatament al Servei d’Innovació Educativa
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a l’adreça de correu electrònic:
mebelio@dgoifp.caib.es, o bé al telèfon 971.176.500, ext. 64168. Qualsevol canvi no
notificat no tendrà validesa.
La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’un projecte d’ambientalització, que s’ha de
realitzar segons el model de l’annex II d’aquesta convocatòria.
8. Presentació de les sol·licituds
La sol·licitud de participació es podrà tramitar per via electrònica i, per tant, no
caldrà enviar cap document en paper. Les adreces electròniques són les següents:
• mmfiol@dgoifp.caib.es del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional (Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats).
• cvallbona@dgcc.caib.es del Servei d’Educació Ambiental de la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic (Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori).
Una altra opció és presentar les sol·licituds als registres de les conselleries
corresponents. També es pot optar per presentar-les a les oficines de correus. En
aquest cas, s’ha de presentar el sobre obert perquè la instància sigui segellada abans
de ser certificada.
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El termini de presentació és fins dia 14 d’octubre de 2011. No s’admetrà cap
documentació fora del termini establert.
9. Comissió de valoració
9.1. Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es constitueix
una comissió, integrada pels membres següents:
a) Com a president, un dels dos directors generals:
- La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, o persona en qui delegui.
- El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, o persona en qui delegui.
b) Com a vocals:
- El cap del Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic, o persona en qui delegui.
- La responsable del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, o persona en qui delegui.
- Un tècnic d’Educació Ambiental de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
- Un tècnic del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional.
Un dels vocals actuarà com a secretari.
La comissió també podrà convocar aquelles persones que per raons tècniques hi
estiguin implicades.
9.2. Són funcions de la comissió:
•
•

•
•
•
•

Requerir els sol·licitants, si escau, perquè completin la documentació preceptiva o
rectifiquin les deficiències detectades en la instància.
Formular les propostes de resolució que han de determinar:
- Els projectes participants.
- Els projectes exclosos, amb indicació de la causa.
Avaluar els projectes presentats.
Comprovar que els centres compleixen els requisits i les obligacions del Programa.
Aprovar les memòries finals dels projectes.
Atorgar el guardó d’acord amb la valoració del projecte realitzat.

10. Comunicat de la resolució
La resolució dels centres admesos i exclosos en el Programa de Centres Ecoambientals
serà notificada pel mitjà designat pel centre a la sol·licitud de participació (annex I).
També es podran consultar en les pàgines web de les corresponents direccions
generals.
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11. Obligacions dels centres participants
11.1. Incloure el projecte dins la programació general anual del centre per al curs
2011-2012.
11.2. Crear la figura de coordinador mediambiental, que ha de pertànyer al claustre
de professors, i constituir la comissió ambiental del centre. El coordinador
ambiental serà responsable d’assegurar un bon funcionament del grup
implicat.
11.3. Facilitar la informació requerida a les unitats implicades, així com el seguiment
realitzat pels tècnics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
11.4. Comunicar per escrit qualsevol modificació significativa del projecte inicial a la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic o a la
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.
11.5. Acreditar la realització de l’activitat d’acord amb el projecte presentat a partir
de la memòria, el contingut de la qual es detalla en l’annex III d’aquesta
convocatòria.
12. Composició de les comissions ambientals
Per dur a terme els projectes ambientals, cada centre crearà una comissió ambiental,
la composició de la qual serà limitada a efectes de reconeixement d’hores de
formació.
a) Centres d’educació infantil i primària d’una línia (fins a 10 grups):
- 1 coordinador ambiental
- 1 membre de l’equip directiu
- 4 docents en representació dels diferents cicles
b) Centres d’educació infantil i primària de dues línies o més:
- 1 coordinador ambiental
- 1 membre de l’equip directiu
- 8 docents en representació dels diferents cicles
c) Centres de secundària que només imparteixen ESO:
- 1 coordinador ambiental
- 1 membre de l’equip directiu
- 8 docents en representació dels diferents departaments
d) Centres de secundària que imparteixen ESO, mòduls formatius i batxillerat:
- 1 coordinador ambiental
- 1 membre de l’equip directiu
- 10 docents en representació dels diferents departaments
Els centres d’educació secundària que tenguin 4 o més línies d’ESO podran ampliar la
comissió ambiental fins a un màxim de 15 persones.

[5]

e) Centres que imparteixen tots els nivells educatius:
- 1 coordinador ambiental
- 1 membre de l’equip directiu
- 8 docents en representació dels diferents cicles i departaments
El nombre de membres de les diferents comissions indicats anteriorment s’entenen
com a màxims i, per tant, respectant aquests màxims, cada centre podrà determinar
el nombre de membres atenent als seus criteris organitzatius.
La resta de centres educatius que no estiguin a l’anterior classificació, presentaran
una proposta de composició de la comissió ambiental en funció de l’organització
interna del centre que sigui coherent amb les composicions abans esmentades i que
no estableixi un greuge comparatiu amb la resta de centres.
Els centres que optin per no incloure un membre de l’equip directiu dins la comissió
hauran de presentar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats un document
que descrigui el protocol de comunicació amb l’equip directiu dels acords que
prengui la comissió ambiental.
13. Presentació de la memòria
En finalitzar el curs, el centre enviarà una memòria impresa en paper, a un dels serveis
de les dues conselleries, o als dos, indistintament. El termini de presentació de les
memòries estarà comprès entre l’1 i el 15 de juny, ambdós inclosos. No s’admetrà cap
documentació fora del termini establert.
La memòria (tal com figura a l’annex III) constarà de:
- Valoració global
- Observacions generals del projecte desenvolupat
- Només per a centres consolidats, explicació de l’opció treballada

(Innovació, apadrinament o fons de llibres)
-

Descripció, per eixos temàtics, de les activitats realitzades durant el curs
Grau d’assoliment dels objectius que es varen marcar al projecte a principi de curs
Relació definitiva del professorat que ha participat en el projecte

Les memòries hauran de ser enviades i adreçades a la directora general de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic (Servei d’Educació Ambiental de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, carrer del Gremi Corredors, 10,
Polígon de Son Rossinyol, 07009 – Palma) o al director general d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional (Servei d’Innovació Educativa, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, al passatge de Guillem de Torrella, 1, 07002 –
Palma) en els registres de les dependències de les conselleries respectives. També es
podrà optar per presentar aquestes memòries a les oficines de correus. En aquest cas,
s’ha de presentar el sobre obert perquè es pugui segellar la instància abans de ser
certificada.
La memòria ha de constar d’un màxim de 10 planes, i si és possible, a doble cara i
sense enquadernar.
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Les memòries hauran d’enviar-se amb el vist i plau de la direcció del centre i signades
per tots els integrants de la comissió ambiental.
Els centres que vulguin aportar altra documentació descriptiva del projecte que no
estigui inclosa en algun dels apartats anteriors de la memòria, podran fer-ho
adjuntant annexos.
14. Guardó de centre ecoambiental
El guardó de centre ecoambiental és un reconeixement públic que fa l’administració
als centres educatius que han assolit els objectius marcats a principi de curs en
l’ambientalització del centre.
El guardó es pot sol·licitar a partir del segon any de participació, és a dir, aquells
centres que s’hagin inscrit com a centre en funcionament o centre consolidat. Aquells
centres als que s’ha concedit el guardó, en podran sol·licitar la renovació cada dos
anys.
Els centres que vulguin optar a la concessió o renovació del guardó, ho poden
sol·licitar mitjançant l’annex IV d’aquesta convocatòria, que es lliurarà juntament
amb la memòria.
La Comissió, a partir del projecte i la memòria presentades, i del seguiment que haurà
fet l’assessor durant el curs, valorarà si el centre és mereixedor del guardó.
Als centres que no optin al guardó, se’ls lliurarà un certificat de participació en el
Programa.

15. Hores de formació
15.1. Sobre la tipologia dels participants:
El personal docent de centres públics i concertats participant en el Programa podrà
rebre un certificat d’hores de formació de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, com a reconeixement a la seva tasca en educació ambiental.
Si a les comissions ambientals s’opta per incloure professionals no docents s’haurà
d’indicar adequadament. Aquestes persones podran sol·licitar un certificat de
participació en el programa expedit per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, com a reconeixement a la seva tasca en educació ambiental.
El professorat de centres privats no concertats, atesa la normativa vigent, no podrà
tenir reconeixement d’hores de formació per part de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats. Aquest aspecte no anirà en perjudici de la seva participació en
el programa i podrà sol·licitar un certificat de participació emès per la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
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15.2. Criteris per al reconeixement d’hores de formació
15.2.1. Per als centres que optin a les modalitats AMB INTENCIÓ I EN
FUNCIONAMENT:
Es valorarà la memòria i la seva relació amb el projecte inicial presentat per cada
centre en la sol·licitud de participació en el Programa.
15.2.2. Per als centres que s’inscriguin en la modalitat CENTRES CONSOLIDATS EN
EL PROGRAMA:
Es valorarà que el centre s’aculli, com a mínim, a una d’aquestes tres opcions:
A) Que el centre opti per incorporar elements o àmbits nous respecte de projectes
anteriors que suposin un grau d’innovació en la seva tasca d’ambientalització. Els
centres que ja duguin dos anys acollint-se a aquesta opció, hauran d’incorporar un
nou element o àmbit al seu projecte, o hauran de canviar d’opció.
B) Que el centre opti per fer una funció de guiatge o d’apadrinament respecte d’un
altre centre, especialment per als que comencen en el programa o que sols fa un curs
que hi estan inscrits, però també a altres centres en funcionament que tenguin la
intenció de treballar una temàtica nova d’ambientalització i requereixin suport i
formació. El centre guia, amb el valor afegit que implica la seva experiència al llarg de
tots aquests anys, haurà de comprometre’s amb el centre guiat en una tasca
d’assessorament i de formació al llarg del curs que s’haurà de descriure en el projecte.
Els centres que ja duguin dos anys acollint-se a aquesta opció, hauran de canviar la
temàtica d’apadrinament, el centre apadrinat, o hauran de canviar d’opció.
C) Que el centre participi en el Programa de Reutilització de Llibres de Text que
promou el Servei d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats sense que això vagi en detriment d’altres projectes que dugui a terme el
centre. Els centres que ja duguin dos anys acollint-se a aquesta opció, l’hauran de
canviar.
En el cas que el centre no s’aculli a cap de les tres opcions, s’haurà d’inscriure com a
centre en funcionament i només el coordinador ambiental rebrà les hores de
formació del programa.
15.3. Reconeixement d’hores de formació
Tenint en compte la valoració de la memòria i el projecte, si aquesta és positiva, es
reconeixeran les hores de formació de la següent manera:
•

El coordinador rebrà 45 hores de formació sempre que la seva participació
hagi estat com a mínim de dos trimestres complets.
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•

El professorat participant de la comissió ambiental rebrà 30 hores de
formació sempre que la seva participació hagi estat com a mínim de dos
trimestres complets.

No es reconeixeran hores de formació parcials als docents que no hagin participat en
els períodes mínims establerts (dos trimestres complets).
Un membre d’una comissió ambiental mai podrà rebre els crèdits per al mateix
trimestre de més d’un centre educatiu diferent on hagi treballat a la vegada.
Igualment, un docent itinerant sols podrà optar a les hores de formació d’un únic
centre educatiu.
Palma, 7 de setembre de 2011
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