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D’EDUCACIÓ
I COMUNICACIÓ
AMBIENTAL
de Catalunya

5 i 6 d’octubre de 2017,
El Prat de Llobregat
#dialegsambientals

Acreditacions 
Benvinguda institucional

Aprenentatge en els paisatges 
d’interès patrimonial 
El paisatge com a element per 
interpretar el medi. El potencial educatiu 
i les interaccions entre els diferents 
elements i actors dels espais naturals.

– Òscar Cid. Membre assessor de la UICN 
i president de l’associació d’interpretadors 
del Patrimoni.

Criteris de qualitat - materials i recursos 
Creació, durabilitat i adequació.

– Margarida Feliu. Pedagoga i educadora am-
biental. Assessora del programa Escoles Verdes.

Pausa cafè

Projectes i programes a 
l’escola, a la família, al municipi,... 
Quatre tallers simultanis.

Dinar lliure. 
A la zona hi ha una variada oferta.

Sortides guiades 
(places limitades per ordre d’inscripció).

La comunicació i l’educació ambiental des 
d’entitats, centres docents, ajuntaments, governs 
o empreses s’han convertit en elements indis-
pensables davant els reptes ambientals que ha 
d’abordar la nostra societat. Reptes globals com 
el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat i 
reptes més locals com la mobilitat, la contami-
nació de l’aire, la gestió de l’aigua, els residus 
o la degradació dels espais naturals propers. 
Sorgeix aleshores la necessitat de comunicar de 
forma clara i precisa, a través de diferents canals, 
per generar confiança i incrementar el grau 
de consciència ambiental de la societat. I neix, 
també, la necessitat de triar quines estratègies 
i metodologies pedagògiques cal seguir per 
aconseguir que l’educació ambiental esdevingui 
un recurs per formar una ciutadania compro-
mesa i corresponsable, favorable a l’acció per al 
canvi necessari.

Amb motiu de la celebració dels 30 anys dels 
primers programes locals d’educació ambien-
tal, la ciutat del Prat de Llobregat acull aquests 
diàlegs d’educació i comunicació ambiental 
centrats en els recursos i les tècniques que 
podem fer servir per establir bons processos 
d’educació i comunicació ambiental.
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Mètodes, tècniques i recursos.
Participació i acció.
Què ens ajuda a entendre 
els aspectes ambientals?
Què passa al nostre entorn?
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Dijous 

5 d’octubre

#dialegsambientals
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Espais Naturals del delta 
del Llobregat
Can Comas. Parc Agrari
Depuradora del Prat
CRAM - Recuperació d’animals marins
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18:00

13:00- 
16:00

eDuCACió



Benvinguda i acreditacions

Quins canvis socials i ambientals 
esdevindran?
– Jordi Pigem, filòsof de la ciència i escriptor. 

Col·laborador de la revista “Resurgence”

Com hem de comunicar per una 
bona participació ciutadana i millor 
governança?
– Joana Díaz. Universitat Autònoma de Barcelona, 

Ciència Política i Dret Públic 

Pausa cafè

taula rodona 
Com comuniquem? 
Xarxes socials i mitjans de comunicació.
amb:
– Antonio Cerrillo. La Vanguardia,
– Margalida Ramis. GOB.
– Representant de la Revista Consumer.

Modera: Mariona Comelles

DivenDres 
6 d’octubre
09:30- 
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11:30

11:30- 
12:00
12:00- 
13:00

inscripcions gratuïtes
www.scea.cat

com arribar

Cèntric Espai Cultural
Plaça de Catalunya, 39-41
08820 El Prat de Llobregat
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CÈNTRIC

L9 Sud

activitats paral·leles
Mostra de propostes didàctiques dels 
centres educatius. Al vestíbul del Cèntric.

Exposició Camins de natura, itineraris vitals, 
del 6 de setembre al 15 de novembre a la 
sala d’exposicions del Cèntric.
Compta amb un programa d’activitats 
complementàries
caminsdenatura.cat/itinerancia/el-prat-de-llobregat

CoMuniCACió

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Coordinació tècnica:

http://www.scea.cat
http://caminsdenatura.cat/itinerancia/el-prat-de-llobregat
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