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Destinataris

DESTINATARIS: Centres que participen en el Programa Centres Ecoambientals (Modalitat A). De cada centre han de
participar mínim dues persones i aquestes han de ser les facilitades prèviament per l'equip directiu del centre o
coordinador del programa a través del formulari enviat el mes de setembre. Els centres que formen part del
Programa Centres Ecoambientals (Modalitat A) durant el curs 2021-2022: CC BEATA FRANCINAINA CIRER
(07001541), CC ES LICEU (07006664), CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT MÚSICA) (07000959), CC
MONTESION (07004448), CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (07000807), CC SAGRATS CORS
(07005623), CC SAN BUENAVENTURA (07000297), CC SANT ALFONS (07001058), CC SANT FRANCESC DE
SALES (07000731), CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07004643), CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973), CEIP
COLÒNIA DE SANT JORDI (07007085), CEIP EL PILAR (07001174), CEIP ELEONOR BOSCH (07005261), CEIP
ELS TAMARELLS (07002592), CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ (07007061), CEIP JAFUDÀ CRESQUES (07003250),
CEIP LABRITJA (07004904), CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800), CEIP NA CARAGOL (07006688),
CEIP PERE CASASNOVAS (07000868), CEIP PORTAL NOU (07001289), CEIP RAFAL NOU (07005982), CEIP SA
BODEGA (07001307), CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY (07013565), CEIP SANT CARLES (07006202), CEIP
SANT JORDI (07004102), CEIP SANTA GERTRUDIS (07005234), CEIP SANT MATEU DE BAIX (07006706), CEIP
SES BASSETES (07000251), CEIP TRESORER CLADERA (07007887), CEIP VENDA D'ARABÍ (07013206), CEPA
SANT ANTONI (07008211), CIFP JUNÍPER SERRA (07015872), EIEL ES FAMELIAR (07013814), EIEL ES
VEDRANELL (07014521), EIEL SES PAÏSSES (07013826), IES ALCÚDIA (07007851), IES ALGARB (07007929),
IES BENDINAT (07008855), IES CAP DE LLEVANT (07007954), IES CAPDEPERA (07008341), IES FELANITX
(07007905), IES GUILLEM COLOM CASASNOVES (07007917), IES INCA (07015835), IES JOAN MARIA
THOMÀS (07007152), IES JOAN RAMIS I RAMIS (07001964), IES JOSEP MARIA QUADRADO (07000832), IES
JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (07007607), IES MANACOR (07002208), IES MARC FERRER (07007802), IES
MARRATXÍ (07008818), IES NOU LLEVANT (07015847), IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS (07001940), IES
PORRERES (07013152), IES PUIG DE SA FONT (07008375), IES SA BLANCA DONA (07006299), IES SA SERRA
(07014144), IES SANT AGUSTÍ (07008867), IES SANTA MARIA D'EIVISSA (07001371), IES S'ARENAL
(07008065), IES SINEU (07008481), IES SON RULLAN (07006925)

Requisits
Centres que participen en el Programa Centres Ecoambientals (Modalitat A) durant el curs 2021-2022.

Criteris de selecció
L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.

Objectius
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Conèixer els fets bàsics de l'actual situació climàtica i ambiental, en les seves 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.
Facilitar la indagació grupal per integrar l'acció pel canvi climàtic en el currículum escolar de forma transversal.
Reflexionar sobre els reptes educatius que ens genera la societat del segle XXI.

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.
Compromís ambiental amb el territori.
Ecoauditories.
Treballar la modalitat a l'entorn escolar.
Biodiversitat i varietats locals al centre educatiu.

Metodologia
La formació serà en forma de participació mixta. La fase presencial està configurada per 13 conferències per Zoom
de 2 hores cada una i de temàtica diferent. Els participants han de realitzar un mínim de 12 hores presencials per
videoconferència, és a dir, han d'assistir a 6 conferències. Uns dies abans del començament de la formació, s'enviarà
un formulari on els assistents elegiran les conferències a les quals volen assistir. Cal tenir el correu electrònic
actualitzat abans de fer la inscripció. Les conferències de dia 26 i 28 d'octubre seran d'obligatòria assistència, per
tant, només s'hauran d'elegir quatre conferències més. Si una persona vol assistir a més de 6 conferències ho podrà
fer però de manera voluntària ja que només s'acreditaran les hores establertes en el programa.
La fase a distància serà de 18 hores a través de l’entorn d’aprenentatge Moodle (fweib.caib.es) i contemplen tasques
com la realització de la memòria del programa, ecoauditories, les activitats relacionades amb el programa que es
duen a terme al llarg del curs en el centre, les hores de coordinació, entre d’altres. S’habilitarà un entorn virtual
d’aprenentatge Moodle (fweib.caib.es) on es publicarà i centralitzarà tota la informació relacionada amb aquesta
formació.

Transferència
Presentació d'una memòria final del programa (una per centre), abans de dia 24 de juny, a través del Moodle de la
formació.

Horari
26 i 28 d'octubre (obligatòria assistència); 15, 22 i 29 de novembre; 2 i 9 de desembre; 11, 13, 18 i 25 de gener; 1 i 3
de febrer de 17h a 19h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 28 de setembre a dia 7 d'octubre 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 11 d'octubre 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 12 a dia 21
d'octubre 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.
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6. La llista definitiva de participants es publicarà dia 22 d'octubre 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.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria al 100% de les conferències elegides. El registre d'assistència es realitzarà a través de
formulari de Google a cada conferència.
Qüestionari de valoració en línia obligatori una vegada acabat el cicle de conferències (Portal del Personal).
Participació activa durant les conferències.
Claretat, cohesió i concreció de les activitats descrites a la memòria.
Memòria del programa Centres Ecoambientals (una per centre): desenvolupament del projecte ambiental del centre;
activitats relitzades, reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa, entre d'altres.
Lliurada en data límit de 24 de juny a través del Moodle.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una
reclamació al servei organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
Miquel Àngel Pérez Reyes
maperezreyes@dgpice.caib.es
Servei d'Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació i Formació Professional
C/ Ter, 16, 2a planta - 07009 Palma
Tel.971177781 Ex. 62313
Web: http://tn.caib.es/SIE

Formadors
- José Manuel Gutiérrez. Competència ecosocial: vacuna contra la crisi global. Dia 26 d’octubre de 2021. (Obligatòria
per a tothom).
- Damià Gomis Bosch. El canvi climàtic. Causes, conseqüències i reptes de futur. Dia 28 d’octubre de 2021.
(Obligatòria per a tothom).
- Joana M. Cerdà Amengual. L'ecoauditoria de residus al centre educatiu. Dia 15 de novembre de 2021.
- Joana M. Cerdà Amengual. L'ecoauditoria de l’aigua al centre educatiu. Dia 22 de novembre de 2021.
- Joana M. Cerdà Amengual. L'ecoauditoria energètica al centre educatiu. Dia 29 de novembre de 2021.
- Ivan Murray Mas. El metabolisme del capital fòssil. Una mirada al cas de les Illes Balears. Dia 2 de desembre de
2021.
- Joaquin Valdivielso. Canvi climàtic i justícia social. Dia 9 de desembre de 2021.
- Olaya Álvarez. Educació per al canvi climàtic: recursos. Dia 11 de gener de 2022.
- Pau de Vílchez Moragues. Canvi climàtic i drets humans. L’obligació dels estats d'actuar contra l’escalfament global
i el poder dels ciutadans per influir-hi. Dia 13 de gener de 2022.
- Joana M. Cerdà Amengual. La biodiversitat als centres per lluitar contra la crisi climàtica i neutralitzar emissions. Dia
18 de gener de 2022.
- Gemma Capdevila Serrano. La Custòdia del Territori, una eina pel compromís mediambiental. Dia 25 de gener de
2022.
- Aina Socias. Les varietats locals com a eina de resiliència en la crisi climàtica. Dia 1 de febrer de 2022.
- Juanjo Torres Ribas. Detectius de mobilitat, un taller ambiental per integrar competències i habilitats. Dia 3 de febrer
de 2022.
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Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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