Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

10
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
X ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

Comissió mixta d’educació ambiental

2. Organització / entitat
responsable

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
Donar continuitat i impuls a aquesta comissió mixata en el
marc de la Guia d’acció per a l’educació ambiental.
Impulsar l'educació ambiental en el sistema educatiu
valencià i coordinar les accions que es desenvolupen
en la comunitat escolar.
CV. Les reunions se solen celebrar en la CA90, en la seu
central de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport, o en el CEACV.
La comissió mixta la composen responsables i tècnics
d’ambdues conselleries que treballen en camps on té cabuda
l’ea.
La primera reunió se va celebrar el 28/10/2015

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)

Objetivos generales:
Promoure un canvi de pensament, de valors i d’actituds que
impulse la Comunitat Valenciana cap a un model basat en
els principis de sostenibilitat.
Impulsar línies d’acció coordinades en matèria d’educació
ambiental que amplien la comprensió dels processos
ambientals i capaciten les persones a adoptar una
actitud crítica i constructiva sobre aquests.
Disposar d’un marc de referència que reflectisca el
compromís de l’Administració i permeta articular
estratègies transversals de sostenibilitat.
Objetivos específicos:

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental,
mitjançant la construcció col•lectiva dels valors que
inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en
l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització
amb les premisses de la sostenibilitat.

Propiciar la generació d’estructures que permeten
coordinar i avaluar els plans i programes en matèria
d’educació ambiental.
Línies d’acció
A. SOCIETAT CONCIENCIADA
A.1.1.1, A.2.2
D. ELEMENTS ESTRUCTURALS
D.2.1.1, D.2.1.3, D.2.1.4, D.2.1.5

9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
EAR Educació ambiental en ruta
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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
13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Trajectòria anterior
Les conselleries d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
i d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, han creat una comissió mixta per a
impulsar l'educació ambiental en el sistema educatiu
valencià i coordinar les accions que es desenvolupen en la
comunitat escolar. Aquest grup de treball es va crear en
2015, quan es va reunir en una ocasió. En 2016 i 2017 es va
reunir dues vegades cada any.
L’EAR especifica en la iniciativa D.2.1.4: Crear una
comissió mixta formada per les conselleries competents en
educació i medi ambient per a fomentar l’educació ambiental
de manera transversal.
El compromís és que la comissió, que ja va començar la seua
marxa en 2015, es reunisca en 2018 dues ocasions i reba
l’impuls institucional necessari.
Les reunions se celebraran, una durant el primer semestre de
l’any, i l’altra durant el segon.
Instal·lacions, recursos, material i personal propis
d’ambdues Conselleries.
Impulsar l’ea en ambdues Conselleries de manera coordinada.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________

EAR Educació ambiental en ruta

