LLISTAT DE COMPROMISOS EAR DE LA CAMCD

1 Calculadora d’Empremta de Carboni del CEACV
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Des de l'any 2008 i amb caràcter anual, en el CEACV calculem l’empremta de carboni
associada a les activitats realitzades. Per a açò elaborem una eina pròpia de
càlcul (calculadora d’empremta de carboni) que s'utilitza a aquest efecte des de
2012. El càlcul de les emissions de CO 2 es fa amb la finalitat de reduir-les,
compensar la part que està dins de les nostres possibilitats i comunicar tot el
procés perquè aquest es convertisca en una guia i una inspiració.

2 Programa “Llars Verdes”
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Llars Verds és un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte
ambiental i social de les seues decisions i hàbits quotidians. Amb aquesta
iniciativa es desitja acompanyar-les en el procés de canvi cap a una gestió més
responsable de la seua llar:
•
promovent l'autocontrol del consum domèstic d'aigua i energia.
•
introduint mesures i comportaments estalviadors.
•
ajudant a fer una compra més ètica i més ecològica.

3 Col·laboració amb el grup de treball GT-19 CONAMA 2018
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
GT-19 és un grup de treball, creat en el si de CONAMA, format per una xarxa
d'entitats i professionals innovadors, preparats i amb l'ànim d'emprendre
projectes futurs.
En aquest grup de treball, s'ha analitzat el sector des de diferents punts de
vista, posant damunt de la taula tant les dificultats, com els reptes futurs, i
oportunitats que es presenten. A més de les conclusions d'aquesta anàlisi, durant
la sessió es posen en comú tant experiències d'educació ambiental, com a propostes
amb les quals enfrontar els reptes futurs.

4 Jornades tècniques organitzades pel CEACV
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Anualment el CEACV organitza una sèrie de jornades tècniques en el CEACV o
puntualment en altres instal·lacions, destinades a respondre a necessitats o
inquietuds del sector de l'educació ambiental. En ocasions són jornades que formen
part de la programació de projectes tals com Llars Verds, CompromesO2, etc.

5 Programes de sensibilització de l’empleat públic: Tin les claus / Tota pedra fa
paret

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Programes de sensibilització ambiental destinat als empleats públics de la
Generalitat Valenciana.

6 Prèstec exposició “Les Claus del Canvi”
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Es tracta d'una exposició dirigida a promoure el consum responsable en tots les
àmbits de la societat. Realitzada en panells de cartó niu d'abella de 100cm
d'ample per 200cm alt, que comprèn díptics (grups de dos panells) i tríptics
(grups de 3 panells) que poden assemblar-se de diferents maneres, encara que està
pensada perquè es munte en forma d'hèlix o aerogenerador. Tres són els grans

títols o temes que s'aborden en l'exposició i que comprenen tots els aspectes a
tenir en compte per a donar el salt al nou model de societat que volem construir:
•
Quan vas a comprar
•
Des de la nostra casa
•
Des de la nostra organització
En els panells, al costat d'una breu descripció de la temàtica abordada, trobem
l’apartat de “sàvies què?” l’objectiu del qual és reforçar idees o qüestions
interessants, així com un espai per a recursos web on completar i ampliar la
informació.

7 Programa de formació (presencial, semi-presencial i en línia)
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Programes formatius que organitza i desenvolupa el CEACV.

8 Sistema de gestió ambiental del CEACV (certificat en ISO 14001 i formant part del
registre EMAS)

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Desenvolupament del SGA del CEACV d’acord amb els requisits establerts per la
Norma ISO 14001 i el Reglament EMAS.

9 Coordinació amb altres conselleries: Comissió interdepartamental de Turisme
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Oferiment dels programes del CEACV al sector del turisme mitjançant la Comissió
interdepartamental de turisme de la CV.

10 Coordinació amb altres conselleries: Comissión mixta d’educació ambiental entre
les Conselleries d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Cluimàtic i Desenvolupament
Rural, i Educació, Investigació, Cultura i Esport
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
(D.G. DE PIF-CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA) I CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Amb aquest compromís es pretén donar continuitat i impuls a aquesta comissió
mixta, en el marc de la Guia d’acció per a l’educació ambiental, per al foment de
l’educació ambiental en el sistema docent valencià.

11 Práctiques formatives per a estudiants de cicles de Formació Professional i
d’Universitats

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals
Col·laboració en la formació pràctica d’estudiants de cicles formatius procedents
de centres públics de la Generalitat, de les universitats públiques valencianes o
d’altres centres educatius i universitats ambe els quals la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural haja subscrit
conveni de col·laboració.

12 Organizatció de las V Jornades d’EA de la Comunitat Valenciana
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (D. G. de Prevenció
d’Incendis Forestals) i altres.
Organització i celebració de les V Jornades d’EA de la Comunitat Valenciana.

13 Ajudes a associacions mediambientals amb activitat en la Comunitat Valenciana per
a la difusió de les bones pràctiques en l’ús de l’aigua
D. G. de l’Aigua.
Publicació de la Resolució de ... de ..de 2018, de la Conselleria d'Agricultura,

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la que es convoquen per
a l'exercici 2018 les ajudes a associacions mediambientals amb activitat en la
Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua.
Foment de les associacions mediambientals, invertisquen els seus esforços socials
en programes i projectes que tinguen una repercussió ciutadana, complementant
territorial o funcionalment les competències desenvolupades per la Generalitat en
matèria de bon ús, gestió i estalvi de l'aigua. Els àmbits contemplats podran ser
tant d'abastiment urbà i depuració, com a usos mediambientals, inclosa la
contaminació de les aigües subterrànies

14 Programa de formació del professorat sobre els parcs naturals de la CV
PARCS NATURALS COMUNITAT VALENCIANA. D.G. Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Creació d’un programa de formació per al professorat en col·laboració amb els
CEFIRE, per tal de transmetre els valors naturals i culturals dels espais
protegits com també d’establir un marc de col·laboració i un espai de reflexió i
debat entre els docents del sistema educatiu formal i els educadors dels parcs
naturals.

15 Programa d’educació ambiental per a la gestió
PARCS NATURALS COMUNITAT VALENCIANA. D.G. Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Creació d’un programa que utilitze l’EA com a eina per a difondre i la gestió per
a la conservació i consciencie sobre la seua necessitat. La gestió dels espais
protegits requereix d’informar, sensibilitzar i capacitar els ciutadans per a què
s’entenguen, es comprenguen i es recolzen les accions de conservació i de
protecció del medi natural. Dirigida al públic visitant i a la població local.

16 Programa d’educació ambiental, Programa d’interpretació del patrimoni i
Programa de comunicació i de divulgació
PARCS NATURALS COMUNITAT VALENCIANA. D.G. Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Des dels PNs de la C. V. es duen a terme diferents programes basats en
l’experimentació interpretativa, per tal de mostrar i sensibilitzar els visitants
sobre els valors naturals, de conscienciar-los i de comprometre’ls en la
conservació activa.

17 La Comunitat Valenciana. De la Perifèria al Centre de la Conservació de Fauna
Silvestre

Servei de Vida Silvestre. D.G. Medi Natural i d’Avaluació Ambiental.
Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les actuacions de reintroducció o
recuperació d'espècies emblemàtiques a la Comunitat Valenciana que tinguen
repercussió nacional o internacional, amb l'objecte de demostrar els valors
naturals del territori valencià i la seua capacitat de contribuir a la conservació
global d'espècies altament amenaçades.

18 Restauració d’hàbitats degradats en la Xarxa Natura 2000
Servei de Vida Silvestre. D.G. Medi Natural i d’Avaluació Ambiental.
Desenvolupament d’accions de comunicació sobre les actuacions de restauració
d’hàbitats degradats financiades per fons FEDER realitzades amb l’objecte de
millorar el seu estat de conservació.

19 Accions de sensibilització sobre prevenció d’incedis forestals en zones
d'Interfície Urbà-Forestal

Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis
Forestals. D. G. de Prevenció d’Incendis Forestals.
Accions de sensibilització sobre prevenció d’incedis forestals en zones
d'Interfície Urbà-Forestal dirigides a residents d'urbanitzacions, pobles i nuclis
rurals dispersos dins o limitant amb sòl forestal. Desenvolupament d'una campanya
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20 Xarxa de voluntariat forestal
Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la prevenció d’Incendis
Forestals. D. G. de Prevenció d’Incendis Forestals.
Coordinació de les activitats a realitzar pel voluntariat forestal, ambiental i de
post-incendi, consistents a: programar les activitats del voluntariat forestal,
realitzar cursos de formació i dotar al voluntari dels recursos necessaris per a
la seua activitat

21 Campanya de comunicació #STOP AL FOC
Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la prevenció d’Incendis
Forestals. D. G. de Prevenció d’Incendis Forestals.
Campanya de conscienciació dirigida a la població en general sobre la importància
del paper de la societat en la prevenció d'incendis forestals amb el lema “la teua
actitud pot marcar la diferència” La campanya s'inicia en el 2017 i es repetirà en
el 2018.

22 Campanya de comunicació de l’estratègia de canvi climàtic i energia
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Engegada amb la pròxima aprovació de l'Estratègia de Canvi Climàtic i Energia
d'una campanya de comunicació al públic en general per a la difusió de les accions
previstes.

23 Conveni de col.laboració amb Creu Roja Comunitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Engegada de convenis de col·laboració amb entitats socials per a programes
específics d'educació i participació en temes ambientals: engegada del conveni amb
Creu Roja.

24 Consolidació del programa d’Educació ambiental per a centres educatius i altres
col.lectius

Centre d’Educació ambiental de la Comunitat Valenciana
Després de 19 anys de realització del programa d'educació ambiental per a centres
educatius i altres col·lectius, est pot millorar-se i adaptar-se a les propostes
de la *EAR, alguna cosa que servirà per a la seua millora i consolidació.

25 CompromesO2 amb el clima
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana
El Centre d'*Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), adscrit a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
va engegar en 2013 el projecte CompromesO2, una iniciativa d'educació ambiental
encaminada a impulsar la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
(GEI) en entitats públiques mitjançant el càlcul de la seua petjada de carboni, la
implantació de plans de reducció de les emissions de CO2 i la compensació de les
mateixes.

26 Seguiment i avaluació dels compromisos de les entitats adherides a l’EAR
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana
La unitat administrativa assenyalada reiteradament en el procés de participació
per a assignar la funció de seguiment i avaluació, va resultar ser el CEACV. Com a
centre de referència autonòmic en matèria d’educació ambiental, la
petició està reforçada per la coherència.

27 Cursos, jornades i xerrades orientades a l’agricultura ecològica i l’alimentació
sostenible

Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia (DG DRiPAC, CAMACCDR)
Diverses xerrades dins dels cursos i jornades organitzats pel servei, amb temàtica
general
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28 Ordre d’Estratègies Agroecològiques
Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia (DG DRiPAC, CAMACCDR)
Subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i
divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana.

29 Diferents iniciatives de foment de l’agricultura ecològica i l’alimentació
saludable amb el CAECV

Comitè d’Agricultura Ecològica de la CV
Xerrades i tallers sobre la temàtica agroecològica i d’alimentació saludable,
dirigides al sector educatiu i població en general.

30 Actualització unitats didàctiques
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Actualització de les fitxes de l’oferta de visites de les unitats didàctiques
sobre aigua, residus, aire i canvi climàtic elaborades per la Conselleria.

31 Registre d'equipaments i serveis d'educació ambiental
CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Creació d'un registre d'equipaments i serveis d'educació ambiental.

