Perspectiva de l'ecoauditoria des de
l'Estratègia Balear d'Educació
Ambiental. Menorca
Curs 2018-2019
Esdeveniment 16007
30 hores - 30 places
Menorca
Mixt

Servei d'Innovació Educativa
25 de febrer a 4 de maig de 2019

Línia estratègica
7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

Aquesta formació està destinada al professorat dels 143 centres que participen en el Programa de Centres
Ecoambientals 2018 - 2019. Criteris de selecció, per aquest ordre, i tenint en compte l'ordre d'inscripció: 1r El
cordinador o la coordinadora de la Comissió Ambiental. 2n El secretari o la secretària de la Comissió Ambiental. 3r
Els docents membres de la Comissió Ambiental. 4t Docents dels centres participants que implantin el programa a
l'aula. El nombre mínim de persones que han de confirmar la inscripció perquè es faci la formació ha de ser de 20
persones.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer l'Estratègia Balear de l'Educació Ambiental (EBEA) en l'àmbit del sistema educatiu.
Saber executar una ecoauditoria en el procés del qual tenguin rellevància aspectes que es consideren bàsics en
l'EBEA.
Obtenir recursos per realitzar activitats que impliquin a tot l'àmbit educatiu en l'ambientalització i millora del centre.

Continguts
(Sessió 1) Introducció a l'EBEA i com adaptar l'organització escolar per tal d'integrar l'educació ambiental: Introducció
a l'EBEA i repàs al concepte d'ecoauditoria.
Visió actual de la participació en l'educació ambiental als centres educatius.
Participació en l'ecoauditoria de tots els agents implicats al centre educatiu.
Establiment de mecanismes que facilitin didàctiques d'educació ambiental.
(Sessió 2) Incorporar continguts d'educació ambiental al currículum i gestionar el centre amb criteris ambientals:
Dissenys d'estratègies per incloure l'educació ambiental al currículum.
Metodologies per millorar l'adaptació curricular en l'educació ambiental.
Ambientalitzar l'estructura i funcionament del centre.
La importància de l'ecoauditoria per a la millora de la gestió al centre.
(Sessió 3) Relació amb l'entorn i altres aspectes de l'EBEA: Relació del centre educatiu amb tot l'entorn que l'envolta.
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Tàctiques per voler conèixer el que envolta al centre educatiu.
Participam de l'entorn: aprenentatge i servei.
Avaluam tot el que hem fet.

Metodologia
La formació es farà en modalitat presencial (12h) i a distància (18h), tendrà un enfocament teòric i pràctic.
Es treballarà a partir de la realitat dels centres educatius, es facilitaran els conceptes i recursos transferibles a la
pràctica diària en el centre i es propiciarà un enriquiment en la formació amb l'intercanvi de les diferentes
aplicacions a cada centre.

Transferència
Els participants hauran d'elaborar activitats (relacionades amb la formació) aplicables al seu centre.
Aquestes activitats han de ser recollides en una memòria descriptiva.

Lloc
CEP de Menorca (Ciutadella)

Horari
Dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27 de febrer de 2019.
De les 16.00h fins a les 20.00h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 22 a dia 30 de gener de 2019 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 2 de febrer de 2019. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a
la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 4 a dia 11 de febrer
de 2019 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria al 85% de la durada de la formació.
Participació activa durant la durada de la formació.
Valoració positiva de la memòria descriptiva: claredat, cohesió i concreció de les activitats descrites; ventall
d'aplicació de les activitats (grup-classe, cicle, departament, centre, etc.) i millores en l'ambientalització del centre.
La memòria s'ha de lliurar com a data límit el dia 5 de maig de 2019 al correu
programacentresecoambientals@gmail.com

Coordinació i informació
Isabel Brunet Bauzà
Servei d'Innovació Educativa
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

ibrunetbauza@dgice.caib.es
Tel. 971177781 Ext. 62313

Formador
José María Cano Sánchez
Llicenciat en Ciències Biològiques, compta amb una àmplia experiència en la gestió, disseny i execució d'actuacions
d'Interpretació i Educació Ambiental, desenvolupats en diferents entorns naturals i urbans, i destinats a un ampli
ventall de públic. Durant els últims anys, ha participat com a docent en accions formatives per a l'ocupació
destinades a la formació i preparació de futurs educadors i educadores ambientals a Menorca.
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