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La Guia Habitat ja en 
versió digital
Ja està accessible la versió digital 
de la Guia Hàbitat, un referent 
per a l’educació ambiental. La 
primera versió de la guia és va 
publicar el 1996, en castellà, i al 
1998 en català. Ara, la versió digi-
tal incorpora un cercador d’acti-
vitats molt interessant i pràctic.
http://80.33.141.76/habitat/

Fora de Classe. Qualitat a 
l’educació ambiental
El 20 de setembre es va presen-
tar la Guia de criteris de qualitat 
per a les Activitats d’Educació 
Ambiental, editat i publicat per 
la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental (SCEA), amb el suport 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i la Obra Social de 
CatalunyaCaixa. La guia és fruit 
de més de dos anys de treball 
col.lectiu d’alguns membres del 
Consell de Centres d’Educació 
Ambiental i altres equipaments 
d’educació ambiental de Catalu-
nya, entre els quals la Fundació 
Catalana de l’Esplai. 
www.scea.cat

La custòdia, un joc
“La custòdia entra en joc”, és una 
activitat per difondre la custòdia 
del territori mitjançant un taller 
que té format de joc de rol. És una 
iniciativa de la Fundació Emys i la 
Xarxa de Custòdia del Territori
amb l’objectiu de difondre la cus-
tòdia en el món juvenil. 
www.viulaterra.cat/ca/activi-
tats/joccustodia.html
Els esplais de la Federació a 
més, poden treballar la custòdia 
del territori amb els projectes 
de la proposta Educativa Àgora 
d’aquest curs.
www.esplai.org/agora/012.html

A LES CASES DE COLÒNIES DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Nou programa de Salut i 
Medi Ambient
Es realitza amb el suport de la Fundació DKV

GERARD BADIA

Arran de la convocatòria de 
subvencions de l’any 2010 
de la Fundació DKV per 

projectes mediambientals i de sa-
lut, des de l’Àrea d’Educació Am-
biental s’ha elaborat un projecte 
d’activitats d’educació ambiental, 
finançat íntegrament per la Fun-
dació DKV, que permetrà sensi-
bilitzar, tant als centres escolars 
com als esplais i associacions que 
visiten els centres ambientals de la 
Fundació, en temàtiques clau en la 
millora de la qualitat ambiental i en 
el foment d’una vida activa i salu-
dable per la infància i la societat.

El programa de Educació Am-
biental es dirigeix a totes les etapes 
educatives dels infants i joves de 
centres escolars i de lleure, plante-
jant una gran diversitat d’activitats: 
excursions,  exploracions  i desco-
bertes dels entorns naturals, jocs de 
simulació, tallers, investigacions, 
debats i jocs de rol o crèdits de 
síntesi per Educació Secundària. 
El projecte contempla l’elaboració 
de tots els materials i recursos di-
dàctics per l’elaboració de les ac-
tivitats del programa, així com la 
dotació dels nostres equipaments 
amb els recursos necessaris. 

El gra de sorra

Prosperitat sense creixement ? 

La instal.lació ambiental el Molí de Sant Oleguer, a Sabadell

Recursos

Un sistema econòmic en 
creixement perpetu i amb 
una estreta relació amb el 

consum de materials no és pos-
sible en un món amb límits físics 
i ambientals. I els reptes del canvi 
climàtic i la crisi econòmica que vi-
vim no fan més que reafirmar les 
contradiccions del sistema. 

La resposta només pot ser la de 
viure amb més frugalitat, tal com 

proposen els qui defensen el de-
creixement. Pensadors, acadè-
mics i moviments socials plan-
tegen visions alternatives com a 
única mesura de progrés social. 

Defensen que cal anar més enllà 
d’una economia verda basada en 
l’eficiència i el reciclatge, i que 
en canvi cal repensar el sistema 
econòmic per consumir menys en 
termes absoluts. 

Es planteja redefinir valors més 
enllà dels productes de consum 
com ara el temps per pensar, per 
estar i tenir cura de la família, aju-
dar els veïns o els amics; fer coses 
per a nosaltres mateixos; reduir el 
consum d’energia perquè ens des-
placem menys i amb transports 
menys contaminants, estalviem a 
casa i comprem productes locals; 
demanar allò que ens cal i deixar en 
préstec allò que ens demanen...

Formació específica dels edu-
cadors centrada en las caracte-
rístiques l’educació per la salut, 
el medi ambient i l’educació am-
biental.

Disseny del programa educatiu 
per educació infantil, primària i 
secundària, així com per asso-
ciacions i entitats de lleure.

Elaboració de les activitats des 
del prisma del treball basat en 
competències en relació a la qua-
litat del medi ambient.

Disseny i elaboració dels ma-
terials didàctics (fitxes, jocs, crè-
dits de síntesi…) necessaris per 
a l’aplicació del programa educa-
tiu.

Dotació de recursos i materials

Dissenys dels protocols d’ava-
luació (enquestes de satisfacció 
per als usuaris així com, informes 
de valoració de l’equip d’educa-
dors ambientals).

Les primeres instal.lacions escolli-
des per començar a oferir aques-

tes activitats als grups que hi facin 
estada, han estat el Molí de Sant 
Oleguer, on el magnífic complex 
esportiu que l’envolta obliga ja 
d’entrada a proposar mòduls d’ac-
tivitats basades en esport i salut, 
i Sau en les seves diverses cases 
de colònies i terrenys d’acampada, 
que donan moltes possibilitats.

Principals Activitats

Una opció que guanya partidaris 
és, doncs, encarar aquest camí, ba-
sat en l’austeritat vital, que perme-
trà una vida millor, més equitativa 
i perdurable per a les societats i 
el planeta.

Font: CADS. 
Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible. 
www15.gencat.net/cads

Per a centre escolars, esplais i associacions
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