Assumpte: Programa de Centres Ecoambientals
Senyor/Senyora,

La convocatòria la va publicar la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca dins el marc de la
convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021
(BOIB 85 de 16 de maig de 2020). Aquesta Conselleria certificarà els docents participants que hi
tenguin dret amb el reconeixement de 30 hores de formació permanent del professorat. A la
persona que coordini el programa se li certificarà un 25% més del total d’hores de l’activitat
formativa.
La sol·licitud per participar en el Programa l’ha d’emplenar la direcció del centre mitjançant la
plataforma Moodle, entrant a «Sol·licitud unificada de programes de formació i innovació
educativa de la direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Curs
2020-2021»: https://fweib.caib.es/course/view.php?id=296. El termini per presentar la sol·licitud
acaba el 30 de juny de 2020.
Tots els centres participants disposaran d’informació i assessorament tècnic de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori i de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. La feina feta al
llarg del curs s’haurà de justificar amb la presentació d’una memòria que avaluarà una
comissió. El termini per presentar la memòria acabarà el 30 d’abril de 2021. D’acord amb els
objectius que el centre hagi aconseguit i la valoració que la comissió en faci, es podrà sol·licitar
el guardó de Centre Ecoambiental segons estableix la convocatòria.
Per a més informació, podeu telefonar al 971 17 66 66, ext. 67182 (Conselleria de Medi Ambient
i Territori), o al 971 17 77 81 (Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca). Així mateix, podeu
trobar la convocatòria a les pàgines web http://dgedquares.caib.es i http://dgfpie.caib.es.
Atentament,

Sebastià Sansó i Jaume
Director general de Residus i Educació
Ambiental
Palma, 18 de juny de 2020

Amanda Fernández Rubí
Directora general de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa

https://vd.caib.es/1592569444304-217623113-8397820454893894330

La Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, per
dissetè curs escolar consecutiu, posen el Programa de Centres Ecoambientals a l’abast dels
centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu principal d’impulsar-hi l’educació ambiental i
donar suport als seus projectes d’ambientalització.

