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Què entenem per: 

Experiència educativa

Criteris de qualitat

“Boscos” urbans

ABANS DE COMENÇAR



RECURS EDUCATIU 

GRUP 

RESPONSABLES 
(mestres, educadors, 
administracions)

RECURS (equipament, 

empresa de serveis ambientals, 
ONG…)



Èxit? 



CONSERVACIÓ

INTERVENCIÓ

VALORACIÓ

facilitació us públic

culturalització

responsabilitat

contacte i coneixement

participació 

facilitació us públic



Necessitat de la Guia

• La SCEA proposa un treball d’anàlisi i reflexió des de la pràctica (realitat)
entre els seus socis i sòcies.

Procés d’elaboració

 Reunions de treball (2010-2011)
 Treball cooperatiu entre companys i companyes.
 Equip de 17 professionals en actiu.
 Provinents de 11 entitats / equipaments.
 Formació contínua.

◦ Analitzar rigor i eficàcia de les activitats
◦ Marc consensuat de criteris de qualitat
◦ Exemplificar aquests criteris



Resultat

• Concreta una filosofia educativa: compartir model o
paradigma actual d’educació ambiental.

• És un instrument avaluatiu d’activitats.

• És una eina formativa, per a utilitzar en el disseny i
realització d’activitats.

Objectius, 
continguts i 

finalitats
Mètode Avaluació

Recursos Territori
Organització i 

planificació



Som 
Educació 



Educació
Informació

RESULTATS
Què vull que aprenguin?
Què aprenen?

Què diem?

Què fem?

On ho fem?

Com ho fem?



Hi estàs 
d’acord?

En un procés de comunicació: 

-Dir no vol dir que s’escolti
-Escultar                    no vol dir que s’entengui
-Comprendre no vol dir que se acordi
-Acordar      no vol dir que es faci

No es suficient un bon missatge inicial per aconseguir una acció final.

informació = aprenentatge ? 



Model

Quina idea de servei educatiu compartim? 

Ensenyar és transferir la correcta informació i estratègies

Aprendre és un repte individual i l’educador/informador és el facilitador

Aprendre és un procés social i ensenyar és una introducció al diàleg 
democràtic



Espai de 
referència

Quina imatge del futur sostenible donem?

La ciència i la tècnica lideren el futur

La relació individual amb la natura lidera el futur

El canvi social lidera el futur

Ciutadans que coneguin i compleixin les normes

Ciutadans capaços de triar individualment les opcions òptimes en el seu estil 
de vida per millorar la seva relació amb la natura

Ciutadans que paricipin activament en el canvi social, acceptant la complexitat 
la incertesa i els valors democràtics
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Natura 
urbana



És una necessitat?
És un ornament?
És un escenari?

Per passejar: fixar-se en altres coses
Per contemplar: inspirador
...

-Naturaleza y bienestar infantil- J.A Corraliza
“Transtorno de déficit de naturaleza”



Les vostres 
preguntes

Finalitat educativa principal:

Coneixement

Participació

Ciència

Problemàtica ambiental

...



R.... R....R....R....R....



Experiència educativa Lloc web

Parque Oliver Saragossa http://parqueoliver.org/

Eco-quartier Montreal http://www.eco-quartiers.org/

Jardinons Ensemble França http://jardinon-ensemble.org

Pla del Verd i la Biodiversitat 
2020

Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/h
abitaturba/ca/que-fem-i-per-
que/ciutat-renaturalitzada/pla-
verd-i-la-biodiversitat

Bioblitz Barcelona http://www.blogmuseuciencies.or
g/category/bioblitz/

Montseny- recurs educatiu Montseny http://www.viladraueducacio.com
/blog/



Necessitem Èxit

Moltes gràcies 
mfeliup@bcn.cat


