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

V Jornades d’EA de la Comunitat Valenciana

2. Organització / entitat
responsable

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA i
altres

3. Resum de l'acció

Organització i celebració de les V Jornades d’EA de la
Comunitat Valenciana
L’objectiu de les V Jornades d’Educació Ambiental de
la Comunitat Valenciana és reunir els i les
professionals i resta de persones interessades al
voltant de l’educació ambiental (educadors, tècnics,
professors, investigadors, estudiants, etc.), a fi de
promoure la reflexió al voltant del paper que juga i
que ha de jugar aquesta disciplina en la transformació
social cap a la sostenibilitat amb l’intercanvi de
coneixements, experiències, iniciatives, etc., i la
col•laboració entre els diferents agents.
Per determinar

4. Objectius de l’acció

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

Educadors, tècnics, professors, investigadors, estudiants,
etc.
7. Situació de partida
I, II, II i IV jornades d’EA de la CV que ja s’han celebrat
i l’EAR
8. Objectius i línies d'acció Objetivos generales:
de l’EAR (indicar objectius i
. Promoure un canvi de pensament, de valors i d’actituds
línies d'acció del document
que impulse la Comunitat Valenciana cap a un model basat
EAR amb els quals es
en els principis de sostenibilitat.
relaciona la iniciativa)
. Fomentar els moviments participatius al voltant de
processos de caràcter social, econòmic i ambiental, que
afavorisquen la implicació dels diferents sectors de la
nostra societat..
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.

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el
foment de la diversitat d’opinions, així com amb una
actitud favorable al diàleg i a la cerca de consens.

Suscitar l’interés de la població per les variables
ambientals,
econòmiques
i
socials,
facilitar
la
comprensió de la interrelació i fomentar la capacitat
d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.

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.1.2.1, A.1.3.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.9, A.2.2.10
EAR Educació ambiental en ruta
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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
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Libro Blanco de la Educación Ambiental en España

11. Descripció de l'acció

Organització i celebració de les V Jornades d’EA de la
Comunitat Valenciana. Hi haurà d’altres entitats implicades
en l’organització i entitats col·laboradores encara per
definir.
Està prevista la celebració els últims dies de setembre de
2018

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

Iniciativa nova (les últimes jornades, se celebraren l’any
2009)

Instal·lacions, equip ofimàtic, equip humà d’organització i
logística, catering, etc.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
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