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Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Docents en actiu de centres sostinguts amb fons públics d'Educació Infantil, Primària i Secundària

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, es seguirà l'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer els fets bàsics de l'actual situació climàtica i ambiental, en els seus distints vessants: fets físics, impactes
sobre la biodiversitat, aspectes legals, etc.
Relacionar els comportaments i actuacions a escala local amb les amenaces globals.
Analitzar les amenaces ambientals des de la perspectiva ecosocial: justícia, equitat i recursos, poblacions vulnerables,
desenvolupament humà, etc.
Reflexionar i conèixer idees bàsiques d'actuacions educatives respecte de les grans amenaces ambientals.

Continguts
L'enfocament ecosocial a les crisis ambientals.
La crisi climàtica i la crisi ambiental global.
Respostes polítiques i globals a la crisi ambiental.
Impactes de la crisi climàtica sobre la biosfera.
La crisi climàtica des del punt de vista econòmic i filosòfic.
Educació ambiental: noves aproximacions.

Metodologia
La formació es farà en forma de participació mixta amb una fase presencial per videoconferència (9 hores) a través
del programa zoom i una fase a distància (6 hores) a través de l'entorn virtual d'aprenentage Moodle (fweib.caib.es)

Transferència
Es realitzaran les tasques proposades dins l'entorn Moodle, amb caire obligatori

Horari
Dimarts 16/02/21 de 18:30 a 20:30 Videoconferència: "Estrategias y herramientas para trabajar la emergencia
climàtica en la escuela"
Dijous 18/02/21 de 18:30 a 19:30 Videoconferència: "Canvi Climàtic: causes, consequències i reptes de futur"
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Dimarts 23/02/21 de 18:30 a 19:30 Videoconferència: "L'acció internacional pel clima i la responsabilitat dels
estats de lluitar contra el canvi climàtic"
Dijous 04/03/21 de 18:30 a 19:30 Videoconferència: "Ètica i humanitats"
Dimarts 09/03/21 de 18:30 a 19:30 Videoconferència: "Canvi climàtic i ecosistemes marins"
Dijous 11/03/21 de 18:30 a 19.30 Videoconferència: "Economia i ecologia"
Dimarts 16/03/21 de 18:30 a 20:30 Videoconferència: "Recursos per educar sobre el canvi climàtic"

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 19 de gener a dia 7 de febrer de 2021 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. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
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 8 de febrer de 2021. 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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. 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 8 a dia 11 de febrer
de 2021 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, dia 12 de febrer de 2021, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 12 de febrer de 2021.
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
Per obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, les persones que hi participin hauran
d'assitir al 100% de les sessions presencials per videoconferència i realitzar totes les tasques obligatòries proposades
dins els terminis establerts i obtenir-ne una qualificació positiva.

Coordinació i informació
Maria Dolors Pérez Riera
Servei de Normalització Lingüística i Formació
mdperez@dgpice.caib.es
971177776 ext. 62312

Formadors
Luis González Reyes
Coordinador d’educació ecosocial a FUHEM i membre de Garúa, cooperativa que treballa en transformacions
ecosocials i en la qual coordina el curs de formació de formadors/es a la Comunitat de Madrid. És col·laborador
habitual de varies universitats i ha estat professor de secundària i educador ambiental a El Hornilllo. És coautor o
autor d’una veintena de llibres, entre els quals destaquen En la espiral de la energía y Educar para la transformación
ecosocial.

Dr. Pau de Vilches Moragues
Professor de Dret Internacional Públic a la UIB. La seva carrera professional, dins i fora del món acadèmic, ha
girat en torn dels drets humans i la protecció del medi ambient. Actualment és subdirector del Laboratori
Interdiscplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC) i president del Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i
el Canvi Climàtic de les Illes Balears.
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Dr. Damià Gomis Bosch
Doctor en Física i catedràtic de Física de la Terra a la Universitat de les Illes Balears. També és el director del
Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB. La seva àrea de recerca és l'oceanografia física i, dintre
d'aquesta, la variabilitat del nivell del mar, especialment a escala climàtica.

Dr. Joaquín M. Valdivieso Navarro
Professor Titular d'Universitat de l'Àrea de Filosofia Moral del Departament de Filosofia i Treball Social a la
Universitat de les Illes Balears. Investigador en filosofia moral i política contemporània, específicament en les teories
crítiques de la societat, i l’ètica i política del medi ambient.

Dra. Núria Marbá Bordalba
Doctora en Biologia i investigadora científica del CSIC a l’IMEDEA. També és cap del departament d’Oceanografia i
Canvi Global de l’IMEDEA. El seu àmbit de recerca és l’ecologia marina. Investiga l’efecte del canvi global en
ecosistemes de vegetació marina i els paper d’aquests ecosistemes en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Dra. Catalina M. Torres Figuerola
Doctora en Economia Ambiental, Titular d'Universitat del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les
Illes Balears (UIB) i secretària del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC). La seva recerca
gira en torn tant de l’anàlisi crítica de l'economia ambiental com de l’economia ecològica, especialment en matèria
del paper del metabolisme socioeconòmic de la civilització industrial en la crisi socioecològica actual.

Maria del Mar Casas Riutort
Llicenciada en Biologia. Amb més de cinc anys d'experiència en projectes d'educació i gestió ambiental, els més
recents amb el Centre Flassaders, SEO BirdLife i ReZero i un any d'experiència com a tècnica de medi ambient a
l'Ajuntament de Marratxí.

Joana Crespí Marce
Llicenciada en Biologia. Col·laboració en diversos projectes d'educació ambiental i amb cinc anys d'experiència com a
professora de Biologia i Geologia a centres d'educació secundària.
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