Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

31
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
SOCIETAT CONSCIENCIADA
X SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

REGISTRE D’EQUIPAMENTS I SERVEIS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2. Organització / entitat
responsable

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. Resum de l'acció

Creació d'un registre d'equipaments i serveis d'educació
ambiental.
. Crear un registre dinàmic i actualitzat d’equipaments i
serveis d’educació ambiental de la Comunitat Valenciana
basat en els criteris de qualitat educativa i de
sostenibilitat, i regulat per l’Administració.
. Recopilar, organitzar i mantenir actualitzat un registre
dels equipaments i serveis d’educació ambiental, que vetle
per la qualitat dels serveis que presta.
Comunitat Valenciana.

4. Objectius de l’acció

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

Equipaments i entitats de serveis d’educació ambiental.

7. Situació de partida

Hi ha llistats no formals.

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.
Objectius específics:

Propiciar la generació d’estructures que permeten
coordinar i avaluar els plans i programes en matèria
d’educació ambiental.
Línies d’acció

B. SOCIETAT ACTIVA
B.1.2.1
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

Iniciativa nova.
Creació d’un registre dinàmic i actualitzat dels equipaments
i serveis d’educació ambiental de la Comunitat Valenciana, i
definició dels criteris de qualitat educativa i de
sostenibilitat que han de complir.

EAR Educació ambiental en ruta

Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

31
12. Fases del projecte i
període de realització

S’iniciarà l’any 2018

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

Personal i equips del CEACV

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