VI TROBADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
EN EDUCACIÓ AMBIENTAL
El Seminari d’Educació Ambiental de Castelló us convida a participar en la VI Trobada d’Intercanvi
d’Experiències en Educació Ambiental, que es durà a terme el proper dissabte 1 de juny al Saló
d’Actes de l’Ermitori de la Verge de Gràcia de Vila-real.
Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració i suport de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, mitjançant la Direcció Territorial i el Cefire de Castelló; l’Associació Valenciana
d’Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible (AVEADS); la Càtedra de Reciplasa de l’UJI i
l’Ajuntament de Vila-real.

· Què és la Trobada d’Intercanvi d’Experiències en Educació Ambiental?
Es tracta d’un esdeveniment anual que té com a principals objectius, afavorir el foment de l’educació
ambiental i facilitar al professorat un punt referent per conèixer i compartir les experiències que
estem desenvolupant als nostres centres i on l’alumnat té gran protagonisme.
La Trobada acull un nombre significatiu d’experiències educatives de tipus ambiental, a més activitats
lúdiques i formatives destinades tant al professorat com a l’alumnat.
També venim organitzant un dinar dins del paratge, per afavorir les relacions entre els assistents que
tinguen el gust d’acompanyar-nos.
· Qui pot participar?
Pot participar qualsevol centre educatiu que treballe projectes ambientals, tenint preferència els
centres que estan participant en la recentment creada Comunitat de Centres per la Sostenibilitat.

· Quines són les modalitats de participació?
El professorat interessat pot participar en tres modalitats:
en qualitat d’oient; aportant un panel expositiu
de les experiències que es realitzen al seu centre o també
acompanyant als seus alumnes per presentar una experiència.

L’alumnat de cada centre participant compartirà una experiència en un temps màxim de 10 minuts,
recolzada amb el suport que consideren oportú (presentacions audiovisuals, filmacions, fotografies,
cançons, teatre...) amb la possibilitat a més, de dur materials físics i participar amb els panells
expositius.
· Més informació:
https://sites.google.com/site/jornadesieea/vi-trobada-d-intercanvi-d-experiencies
cseducacioambiental@gmail.com

