JORNADA CEACV

Presentació de la Guía d’acció per a l’educació ambiental
(Educació Ambiental en Ruta‐EAR)
1 de març de 2018

PROGRAMA
La Guia d’acció per al’educació ambiental, a la qual hem denomina Educació
Ambiental en Ruta (EAR), té com a finalitat servir de marc estratègic de
referència per a la construcció d’un model basat en els principis de la
sostenibilitat a la Comunitat Valenciana.
Aquesta guia arreplega l’essència d’aquell document d’Estratègia Valenciana
d’Educació Ambiental per al Desenvolupament Sostenible, dóna legitimitat a
tot el procés àmpliament participat d’elaboració i integra els canvis que han
tingut lloc en els últims anys en el context socioeconòmic i ambiental.
Ha sigut un procés llarg, complex i molt satisfactori, en el qual han participat de
manera activa un ampli espectre dels diferents sectors de la societat valenciana.
Amb aquest acte de presentació es vòl agrair l’esforç de tots els actors que han
participat en la seua elaboració i donar el pas necessari per a iniciar un pla d'acció
que convertisca els objectius en realitats.

12:45 h Recepció.
13:00 h Presentació institucional de l’AER per l’Hble. Sra. Elena Cebrián,
consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, i per l’Hble. Sr. Vicent Marzà, conseller
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
14:00 h Refrigeri.
15:30 h Sistema d’adhesions i compromisos a l’EAR . Sera Huertas. Tècnic
CEACV.
16:00 h Taula redona. L'impuls que necessita l'educació ambiental a la
Comunitat Valenciana. Modera: Anna Pons, directora del CEACV

•

Gema Alcañiz (Responsable d’Educació Ambiental
d’IMEDES)

•

Josep Ibáñez (professor del cicle formatiu d'Educació i
Control Ambiental de Cheste)

Persones que han participat en les diferents fases de l’elaboració de l’EAR.

•

María Carrascosa (membre de l'equip directiu
d’AVEDAM)

Professionals de l'educació ambiental, com també tècnics, educadors i monitors
que tinguen alguna relació amb la mateixa.

•

Javier Mansergas (membre de l'equip directiu
d’AVEADS)

Equipaments i empreses d’educació ambiental de la xarxa pública i privada de la
Comunitat Valenciana.

•

Altres entitats de caràcter com ara associacions, fundacions, etc. que realitzen
activitats de caràcter ambiental.

•

Destinataris

Públic general interessat en l'educació ambiental.

Data: 1 de MARÇ de 2018.
Lloc: Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), Sagunt,
València.

Montse Simarro (Dpto. Servicis - VAERSA Grupo. Parcs
Naturals)
Javier Descalzo (Regidor d'Agricultura i medi ambient,
participació ciutadana i transparència de l'Aj. de La Pobla de
Vallbona)

•

Sera Huertas (Tècnic del CEACV)

•

Emilio Beladiez (BIOagradables)

17:00 h Fi de l’acte.

