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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

Cursos, jornades i xerrades orientades
Ecològica i l’alimentació sostenible

2. Organització / entitat
responsable

Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia (DG
DRiPAC, CAMACCDR)

3. Resum de l'acció

Diverses xerrades dins dels cursos i jornades organitzats
pel servei, amb temàtica general sobre introducció a
l’agricultura ecològica, sosteniblitat de l’agricultura i
l’almentació, influència del canvi climàtic a l’agricultura,
salut i alimentació, etc.

4. Objectius de l’acció

Formar en tècniques agroecològiques als professionals del
sector agrícola i de l’agricultura ecològica.
Difondre i divulgar els continguts i a la resta de la
població (consumidors, sector educatiu, ...)

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció

Comunitat Valenciana

6. Destinataris de l’acció

Diferents tipologies: llauradors,
educadors, sector sanitari, etc.

7. Situació de partida

Tenim un Pla Valencià de Producció Ecològica, el qual
considera molt rellevant la millora del coneixement
agroecològic valencià en tots els àmbits (dins de la Línia 4
i Línia 5 del PVPE).

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)

Objectius generals (de la pàg. 35 del document):
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.
Objectius específics (de les pàg. 35 a 37 del document):
• 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.
• Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents
amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.
Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada
del nostre entorn.
Línies d’acció (afegir el codi, ex. A.1.1.1, B.2.1.4, etc.)
A. SOCIETAT CONSCIENCIADA
A.1
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.2
A.2

EAR Educació ambiental en ruta

a

tècnics,

l’Agricultura

consumidors,
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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.).

A.2.1.
A.2.1.1
A.2.1.9
Pla Valencià d’Agricultura Ecològica
Pla d’Acció per a promoure l’alimentació
l’activitat física a la CV
Estrategia valenciana contra el Canvi Climàtic

trajecòria

anterior,

saludable

millorada

i

10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Iniciativa
amb
implementada.

i

11. Descripció de l'acció

Diferents cursos, jornades i xerrades, de periodicitat
semestral, a diferents pobles de la CV, organitzats pel
SPEit i l’STT, a petició pròpia o per a diferents entitats i
organitzacions.

12. Fases del projecte i
període de realització

Execució des d’abans de 2015.
Programació per semestre, més alguns que interessen a la
demanda.

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

Recursos i personal de les Estacions Experimentals Agràries
(Carcaixent, Elx, Llutxent, Moncada, Vilareal), i Estació
Enòlogica de Requena, vinculades als Serveis de Producció
Ecològica, innovació i tecnologia, i de Transferència
Tecnològica.

14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Semestralment se computen les accions formatives i s’avaluen
els continguts i professorat.

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