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30
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

ACTUALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES

2. Organització / entitat
responsable

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. Resum de l'acció

Actualització de les fitxes de l’oferta de visites de les
unitats didàctiques sobre aigua, residus, aire i canvi
climàtic elaborades per la Conselleria.
Fomentar la visita dels estudiantes a instal·lacions, en la
seua majoria públiques, on es duen a terme accions de gestió
ambiental relacionades en les temàtiques que es presenten.

4. Objectius de l’acció

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

Comunitat Valenciana

7. Situació de partida

Les unitats didàctiques estan realitzades en la primera
dècada dels 2000,

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:

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.

Estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius i
universitaris

Objectius específics:

Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la
generació de problemes ambientals i conscienciar de la
importància del comportament individual responsable
per a solucionarlos, tant en l’àmbit local com en el
global.

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
A. SOCIETAT CONSCIENCIADA
A.2.1.1, A.2.2.2, A.2.2.5, A.2.2.8
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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

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

La Conselleria amb competències en medi ambient va realitzar
entre els anys 2006 I 2011 les següents unitats didàctiques:
EL RECORREGUT DELS RESIDUS EN LA CV (2009), LA QUALITAT DE
L’AIRE EN LA CV (2006), EL CICLE DE L’AIGUA (2007), EL CANVI
CLIMÀTIC EN LA CV (2011). Els documents estaven constituïts
per unes unitats temàtiques, una oferta de visites, unes
propostes d’experiències didàctiques i una col·lecció de
murals. Els documents s’editaren en paper i en format elearning.
L’acció consisteix a actualitzar les fitxes de visites
(instalacions, dades de contacte, coses a veure, etc.).
L’acció es va iniciar l’any 2017 amb l’actualització i
difusió als centres docents de les fitxes corresponents a
les unitats d’aigua, aire i canvi climàtic. En l’any 2018 es
realitzarà la corresponent a l’unitat de residus.
Personal i equips del CEACV

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