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La comunitat transformadora 
del territori
Des de la Societat Catalana d’Educació Ambiental organitzem la setena edició del 
Fòrum d’Educació Ambiental, amb l’objectiu de seguir re�exionant sobre el futur de 
l’educació ambiental i marcar-nos nous reptes d’acord amb la situació actual.

Aquest any, sota el títol “La comunitat transformadora del territori”, volem debatre, fer 
xarxa i aprofundir sobre com la comunitat pot transformar el territori a través 
de l’educació, amb l’objectiu d’adquirir eines per tal d’EMPODERAR-NOS i empoderar 
la resta de la societat.

T’interessa l’educació ambiental?
Vols conèixer gent que hi treballa i les experiències que actualment s’estan duent a terme? 
El teu punt de vista i bagatge són molt importants, per això t’animem a participar en els dos espais del Fòrum:

FÒRUM VIRTUAL FÒRUM PRESENCIAL

http://forumeducacioambiental.org

09:00- 09:30 h

09:30-10:00 h 
10:00-10:45 h

10:45-11:00 h
11:00-11:30 h
11:30-12:00 h
12:00-14:00 h
14:00-16:00h
16:30-18:00 h
18:00 a 20:30 h
21:00 h
22:30 h 

08:30 h
09:30 h 
11:30 h 

14:00h

Obertura, inscripcions i lliurament 
de la documentació 
Benvinguda 
Ponència "Educar, aprendre 
cooperativament per transformar 
l'entorn", a càrrec de Jordi García Jané
Preguntem al ponent?
Pausa-cafè
Volem respostes! 
L’intercanviador d’experiències
Dinar 
El creador d’iniciatives
Tallers 
Sopar 
Activitat de desconnexió 

Esmorzar
Plenari, posem-nos en comú 
Passem a l’acció, fem feina 
al territori! 
Dinar i clausura del Fòrum

Dissabte, 23 de febrer

No t’ho pensis més, entra i participa! 

Diumenge, 24 de febrer

Espai virtual per re�exionar, intercanviar, debatre i 
decidir. Fem bullir l’olla sobre com la comunitat pot 
esdevenir transformadora del territori. Entra a 
http://forumeducacioambiental.org/
forum-virtual/ 
I participa! 

Del 17 de desembre al 14 de gener.

Punt de trobada de les persones 
relacionades amb l’educació i 
comunicació ambiental. 

23 i 24 de febrer del 2013, a Girona. 

http://forumeducacioambiental.org
/forum-presencial/  
No hi pots faltar!

Organitzat per: Amb el suport de: Amb la col·laboració de: 

PROGRAMA PROVISIONAL

http://forumeducacioambiental.org/forum-virtual/
http://forumeducacioambiental.org/forum-presencial/
http://forumeducacioambiental.org/
http://www.scea.cat/



