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07
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
X SOCIETAT ACTIVA
X SOCIETAT PARTICIPATIVA
X ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

Programes Formatius del CEACV

2. Organització / entitat
responsable

CEACV (Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals.
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural)
Programes formatius que organitza i desenvolupa el CEACV

3. Resum de l'acció
4. Objectius de l’acció
5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció
7. Situació de partida

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de

Generar un sistema de control i millora que faça el CEACV
més sostenible ambientalment
Instal·lacions del CEACV i plataformes de formació On line
Ciutadania en general, cada curs presenta uns perfils
específics per als participants
Programes formatius desenvolupats des de ja fa anys, en
contínua revisió i actualització
A. SOCIETAT CONSCIENCIADA
A.1
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.2
A.2
A.2.1.
A.2.1.1
A.2.1.9
B. SOCIEDAD ACTIVA
B.1
B.1.1
B.1.1.1
B.1.2
B.1.2.2
B.2.1
B.2.1.2
C. SOCIEDAD PARTICIPATIVA
C.1
C.1.1
C.1.1.1
D. ELEMENTOS ESTRUCTURALES
D.1
D.1.3
D.1.3.1
D.2
D.2.3
D.2.3.1
D.2.3.2
D.2.3.3
L’aplicació dels elements del SGA del CEACV té mesures
relacionades amb:
- Estratègia Valenciana de l’Energia i Canvi Climàtic
- Estratègia d’Educació per al Desenvolupament de la CV

EAR Educació ambiental en ruta
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l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior
11. Descripció de l'acció

12. Fases del projecte i
període de realització

Existeixen programes formatius al CEACV des de l’any 2000
Accions i programes formatius amb una trajectòria de 18 anys
i en ple funcionament.
Desenvolupament
de
cursos
i
accions
formatives
específicament amb diverses temàtiques ambientals.
Els programes formatius es desenvolupen de forma anual al
CEACV. Existeixen diversos tipus de programes formatius.

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)

Els programes formatius són dissenyats, coordinats i
desenvolupats pels tècnics del CEACV (6).
Els recursos que s’empren són els que disposa el CEACV
(aules, instal·lacions…).
Puntualment, per a algunes accions formatives, es generen
col·laboracions amb altres entitats i persones externes al
CEACV.

14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Anual es contabilitzen els participants en les diverses
línies de formació ambiental del CEACV, que resten indicats
a les memòries d’activitats anuals del CEACV. L’any 2017
participaren en total 1173 persones i es varen desenvolupar
23 accions formatives amb un total de 348 hores de formació.
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