Nº del compromís
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per a l'acció

26
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

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
ADHERIDES A L’EAR

2. Organització / entitat
responsable

Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana

3. Resum de l'acció

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.
 Efectuar les tasques de seguiment i avaluació dels
plans i programes d’educació ambiental que es duguen a
terme en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
 Desenvolupar instruments de seguiment i avaluació, a
manera d’indicadors, informes periòdics, bases de
dades de registre històric de resultats, etc.
 Divulgar, als diferents actors implicats en plans,
programes i activitats d’educació ambiental, els
informes d’avaluació i els resultats dels indicadors,
de manera que es propicie la millora contínua deles
accions.
La Comunitat Valenciana

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
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

DELS

COMPROMISOS

DE

LES

ENTITATS

Entitats adherides a l’EAR.
La unitat administrativa assenyalada reiteradament en el
procés de participació per a assignar aquesta funció, va
resultar ser el CEACV
Tots

Libro blanco de la Educación en España
Estratègia d'Educació per al Desenvolupament
Formal de la Comunitat Valenciana.

en

l'àmbit

Iniciativa nova.
Revisió, evaluació, millora i actualització dels compromisos
del Pla de Compromisos de l’EAR.
Tota la informació en la guia metodologia que hi ha en la

EAR Educació ambiental en ruta
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web del CEACV.
12. Fases del projecte i
període de realització

Març 2018 - març 2019
Recepció compromisos
Validació
Publicació
Revisió + evaluació
Actualització
Elaboració de la memòria de seguiment de l’EAR

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

El equip tècnic del CEACV.

Es veuran en la memòria de seguiment de l’EAR.

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

EAR Educació ambiental en ruta

