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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22311 - Programes d'Educació Ambiental
Crèdits 0.16 presencials (4 hores) 5.84 no presencials (146 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 50, 2S, Online, GEDS(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Jaume Sureda Negre

jaume.sureda@uib.es
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Social Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

L'assignatura de Programes d'Educació Ambiental és una assignatura obligatòria que forma part de la Matèria
sobre Educació de l'Oci, l'Animació i la Gestió Cultural, del Mòdul d'Intervenció professional que s'integra
dins del programa del Grau d'Educació Social on line.

Aquesta assignatura està dissenyada per poder conèixer i analitzar alguns dels conflictes ambientals més
importants, i per orientar la recerca d'eines i estratègies pedagògiques per afrontar l'actual crisi ecològica.

Els continguts que s'aniran desenvolupant al llarg de l'assignatura giraran entorn dels següents objectius:

* Entendre i relacionar diferents conceptes i problemàtiques ambientals de l'àmbit de les Illes Balears
* Conèixer l'evolució, els conceptes bàsics i identificar les tendències en l'educació ambiental.
* Conèixer i saber utilitzar adequadament les fonts d'informació i documentació sobre medi ambient i

educació ambiental.
* Identificar els principals programes i recursos d'educació ambiental utilitzats en els diversos àmbits

d'actuació de l'educació ambiental.
* Ser capaç d'identificar, valorar i plantejar objectius i actuacions d'un programa d'educació ambiental.
* Conèixer analitzar i valorar críticament programes, experiències i recursos d'educació ambiental.
* Desenvolupar capacitats d'anàlisi, reflexió i esperit crític en educació ambiental.

Requisits
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Competències

Específiques

1. Saber utilitzar els procediments i tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i
l'anàlisi de la realitat personal, familar i social (CE4).

2. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducativus en els àmbits
de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i la gestió
cultural; de la infancia i juventud i de les persones majors (CE8)..

3. Dissenyar, produir, utilizar i avaluar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa (CE10)..

Genèriques

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi (CT1).
2. Capacitat de crítica i autocrítica (CT7).
3. Autonomia en l'aprenentatge (CT11).

Continguts

L'assignatura s'ha organitzat en 7 mòduls i 11 temes en total.

Continguts temàtics

1. El context de l'Educació Ambiental (EA)

Tema 1. La sostenibilitat com a referent. Els problemes ambientals
Amb aquest tema ens introduïrem -encar que sigui de forma molt limitada- en el què
constitueix el context que justifica l'existència de l'EA: la crisi socio-ambiental i la recerca de
la sostenibilitat. Es caracteritzarà la problemàtica ambiental en les seves dimensions científico-
tècniques i socioculturals i s'identificaran els principals problemes a escala global i regional

2. DOCUMENTACIÓ EN EDUCACIÓ AMBIENTAL

Tema 2. Internet i l'Educació Ambiental
Què ofereix Internet als professionals de l'educació i, més concretament, als que treballam en
el camp de l'Educació Ambiental? En aquest tema donam resposta a aquesta qüestió, encara
que sigui d'una forma limitada. I serà limitada perquè només ens centrarem en una de les
múltiples possibilitats que ofereix Internet: la de ser emprada com a font d'informació

3. EDUCACIÓ AMBIENTAL: UNA EDUCACIÓ A FAVOR DEL MEDI

Tema 3. Característiques i objectius de l'Educació Ambiental
L'Educació Ambiental té el seu origen a la presa de consciència iniciada a mitjan de la dècada
dels seixanta del segle passat sobre la necessitat de reorientar la relació de les persones amb
el medi. Es tracta doncs d'una proposta educativa generada a partir de la constatació -i la
consegüent preocupació- dels efectes negatius de la intervenció humana sobre el seu entorn.
Dedicam aquest tema a analitzar les característiques bàsiques de l'Educació Ambiental, així
com els seus entorns i àmbits d'acció, les seves escales, perspectives i tendències. S'analitza
també la relació i la síntesi entre l'Educació Ambiental i l'Educació per al Desenvolupament.
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Tema 4. Origen i evolució històrica de l'Educació Ambiental
En aquest tema, que complementa l'anterior, s'analitzarà l'origen i l'evolució històrica de
l'EA, dedicant una atenció especial a l'estudi dels principals documents emanats de diversos
encontres d'àmbit internacional i nacional.

4. EDUCACIÓ AMBIENTAL EN ENTORNS ESCOLARS

Tema 5. Educació Ambiental i escola: l'estratègia curricular i l'estratègia organitzativa
En qualsevol plantejament sobre la necessitat d'educar ambientalment és fonamental
considerar la utilització del sistema escolar, tot i el pes específic que pot haver perdut
aquest durant les darreres dècades. EN aquest tema estudiarem les possibilitats que ofereix el
currículum i l'organització dels centres per a la introducció de l'EA en els nivells d'educació
infantil, primària i secundària, i analitzarem els principals models d'introducció de l'EA a
l'escola. També tractarem algunes iniciatives institucionals adreçades a potenciar l'Educació
Ambiental en aquest entorn: Agenda 21 escolar, Centres ecoambientals, etc.

5. EDUCACIÓ AMBIENTAL EN ENTORNS NO ESCOLARS

Tema 6. La interpretació ambiental i del patrimoni
En aquest tema abordarem els programes d'interpretació ambiental i del patrimoni, que
constitueixen una eficaç eina de comunicació en espais amb valor ambiental o cultural i se
centren en el treball in situ amb visitants en períodes de temps reduïts. Analitzarem algun
exemple de programa d'interpretació i plantejarem com a exercici d'aplicació el disseny
esquemàtic d'un programa interpretatiu.

Tema 7. L'Educació Ambiental i la participació ciutadana: l'Agenda 21 local
"Agenda 21" és una expressió encunyada a la Cimera de la Terra (Rio, 1992) per a referir-se al
Pla d'acció que els Estats han de portar a terme per avançar cap a la sostenibilitat. Dos anys més
tard, el 1994, va tenir lloc a Aalborg (Dinamarca) la primera Conferència Europea de CIutats
i Pobles Sostenibles. D'aquesta trobada va sorgir la Carta d'Aalborg, on les ciutats es van
comprometre a participar, amb iniciatives locals, a l'Agenda 21 local, que es fonamenten en la
participació, un dels intruments bàsics de l'Educació Ambiental. En aquesta unitat estudiarem
el marc legislatiu en què es desenvolupen les A21L a la nostra comunitat i coneixerem amb
detall alguna de les experiències que es desenvolupen a les Illes.

Tema 8. Els equipaments i les instal·lacions per a l'Educació Ambiental
Els equipaments i les instal·lacions són els recursos més característics de l'EA; granges escola,
escoles de natura, itineraris, aules de natura, etc. són alguns dels més coneguts. En aquest tema
analitzarem les seves característiques

Tema 9. Educació Ambiental en espais naturals protegits
Els espais naturals protegits (ENPs) constitueixen un dels escenaris més importants pel
desenvolupament de l'Educació Ambiental. I això per dos motius fonamentals: en primer lloc,
perquè un dels objectius d'aquests espais és, precisament, ajudar a fer prendre consciència
de la importància de la biodiversitat, de la importància de la preservació del medi. En segon
lloc, perquè l'educació és una eina, un instrument fonamental per gestionar de forma adequada
els espais naturals protegits. En aquest tema analitzarem doncs el què, el per què i el com de
l'educació en els espais naturals protegits.

6. ANÀLISI DE PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN ENTORNS NO ESCOLARS

Tema 10. Programes d'EA en entorns no escolars: pautes per al seu anàlisi
"Analitzar" vol dir "valorar", i per valorar necessitam tenir un model teòric i conceptual.
Cal suposar que l'alumnat, amb el desenvolupament dels temes, ja en tindrà un, d'esquema



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 22311 - Programes d'Educació

Ambiental

Grup Grup 50, 2S, Online, GEDS

Guia docent B

Idioma Català

4 / 7

Data de publicació: 05/07/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

conceptual sobre l'EA. En aquest mòdul no només intentarem fer explícit aquest model sinó
que l'aplicarem a diversos programes o projectes d'EA.

7. PAUTES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN ENTORNS
NO ESCOLARS

Tema 11. Programes d'EA en entorns no escolars: pautes per al seu disseny
Dissenyar i avaluar programes i projectes ha estat objecte d'estudi en altres assignatures. En
aquesta només farem un recordatori i afegirem a l'esquema que l'alumnat ja tingui elaborat les
especificitats de l'EA. Amb altres paraules: intentarem contestar a la qüestió següent: quines
són les pautes fonamentals que tindrem presents a l'hora de dissenyar un programa o projecte
d'EA?

Metodologia docent

L'assignatura es cursa en modalitat on line d'acord amb les orientacions que s'assenyalen tot seguit:

1. El desenvolupament dels temes es pot localitzar a l'Aula Virtual (opció "Temes").

2. És recomanable imprimir cada tema -els trobareu en format Word i Pdf- i llegir, primer de tot, la
introducció, els objectius i les activitats d'avaluació que haureu de lliurar al professor. Despres, estudiar el
tema.

3. Tingueu present que en el desenvolupament del tema hi ha propostes d'activitats que tenen una
funcionalitat formativa; és a dir: mitjançant el seu desenvolupament l'alumnat podrà adquirir coneixements
d'acord amb els objectius del tema. També hi ha propostes de lectures complementàries que serveixen per
ampliar els coneixements.

És possible que per poder desenvolupar alguna de les activitats o fer les lectures complementàries l'alumnat
hagi d'emprar algun document -per exemple: un article, capítol de llibre, pàgines web, vídeo, etc.- Tots els
documents necessaris per assolir els objectius del curs es poden localitzar a l'opció "Recursos" de l'aula
virtual.

4. Desenvolupar les activitats d'avaluació i, d'acord amb el calendari de l'assignatura, lliurar-les al professor.
És molt important seguir les indicacions del calendari; l'alumnat que per qualsevol circumstància no pugui
lliurar les activitats d'avaluació a les dates assenyalades en el calendari ho ha de comunicar al professor.

5. Si es té algun dubte i es vol consultar al professor, cal emprar el correu electrònic de l'aula virtual.

6. Si es vol fer alguna consulta al grup classe cal emprar l'opció "Fòrum" de l'aula virtual.

7. Al llarg del curs el professor proposarà la realització de fòrums; és important participar-hi.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Examen Grup gran (G) Els continguts treballats al llarg del curs s'avaluaran en una prova al final
del semestre.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi dels continguts de
l'assingatura

Els alumnes han d'estudiar de forma autònoma per a l'examen de teoria. El crèdits
teòrics es desenvolupen a través dels temes disponibles a l'aula virtual. A més, es poden
complementar amb la lectura i anàlisi d'alguns textos que s'especifiquen a l'apartat de
bibliografia.

Estudi i treball
autònom individual

Realització dels informes
de pràctiques

Els crèdits pràctics es desenvolupen a partir dels exercicis proposats a través de l'aula
virtual.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Participació activa a
través de la plataforma
virtual

L'assoliment dels coneixements plantejats amb l'assignatura es valoraran igualment
mitjançant el grau de participació en els fòrums plantejats pel professor durant el
desenvolupament de les distintes activitats. L'avaluació d'aquest assoliment es realitzarà
a través de les aportacions que farà l'alumnat en els distints fòrums

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 4 0.16 2.67

Avaluació Examen 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 146 5.84 97.33
Estudi i treball autònom individual Estudi dels continguts de l'assingatura 60 2.4 40

Estudi i treball autònom individual Realització dels informes de pràctiques 73 2.92 48.67

Estudi i treball autònom individual o en grup Participació activa a través de la

plataforma virtual

13 0.52 8.67

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota
final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

D'altra banda, l'alumnat ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Acadèmic de la Universitat
de les Illes
Balears (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura;
en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin
passar com a propis de l'alumnat (plagi d'altres treballs, copiar i enganxar parts de contingut extret de la
Xarxa en un treball sense citar les fonts, copiar treball d'Internet i entregar-los com a propis, etc.). Concórrer
en un frau d'aquest tipus pot arribar a suposar, en funció de la gravetat del fet, l'automàtica qualificació de
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"suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

Examen

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Els continguts treballats al llarg del curs s'avaluaran en una prova al final del semestre.

Criteris d'avaluació Es valorarà la comprensió dels continguts teòrics desenvolupats al llarg del curs així com l'assoliment de la

capacitat d'anàlisi i valoració crítica de les eines utilitzades en pedagogia ambiental.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari B

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari C

Realització dels informes de pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Els crèdits pràctics es desenvolupen a partir dels exercicis proposats a través de l'aula virtual.

Criteris d'avaluació Les pràctiques comportaran l'entrega de treballs i informes en grup, que puntuaran per a la nota de pràctiques.

La nota de pràctiques tindrà un pes important en la nota final.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari B

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari C

Participació activa a través de la plataforma virtual

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció L'assoliment dels coneixements plantejats amb l'assignatura es valoraran igualment mitjançant el grau de

participació en els fòrums plantejats pel professor durant el desenvolupament de les distintes activitats.

L'avaluació d'aquest assoliment es realitzarà a través de les aportacions que farà l'alumnat en els distints

fòrums

Criteris d'avaluació S'avaluarà el grau de participació en els distints foros oberts per part del professor al voltant de diferents

qüestions relacionades amb l'Educació Ambiental. La participació activa en aquests debats conjunts a través

de la plataforma virtual de l'assignatura es valoraran positivament en funció de la qualitat de les aportacions

realitzades per l'alumnat

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari B

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari C

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A l'inici del curs es penjaran les principals lectures de referència a l'aula virtual de l'assignatura.El professor
informarà de qualsevol canvi en les referències bibiliogràfiques incloses dintre de cadascun dels temes
desenvolupats, així com de la importància relativa d'aquestes.

Bibliografia bàsica
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Bibliografia complementària

Altres recursos


