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Prerequisits

Haver cursat el primer cicle del grau de Ciències Ambientals

Objectius

L'assignatura d'Educació i Comunicació de la UAB és una optativa de 6 crèdits del grau de Ciències
Ambientals que es realitza durant el segon semestre del quart curs.

Consisteix en l'única formació en Educació i Comunicació Ambientals del grau. La seva intenció és molt
professionalitzadora, en el sentit d'aportar a l'alumnat elements

útils per al desenvolupament de la professió; es tracta d'incorporar a la seva motxilla perspectives,
metodologies i tècniques concretes, així com petites experiències pràctiques,

que permetin sortir a participar ja en programes i institucions diverses en acabar l'assignatura.

La forma que pren la dinàmica del grup és en si mateixa una innovació educativa: la cooperativa d'educadores
i comunicadores ambientals, que l'alumnat haurà de constituir

en iniciar el curs per respondre a peticions de serveis en un Aprenentatge Servei; l'assignatura es configurarà
doncs com la resposta de la cooperativa davant d'encàrrecs

d'entitats reals. L'aprenentatge, així, es realitzarà en funció de respondre a aquests encàrrecs. Aquest context
pretén situar més encara l'alumnat en la dinàmica laboral a la que

surt en acabar el grau.

Els objectius previstos en aquesta assignatura són:

• Conèixer diversitat d'enfocaments de l'Educació i la comunicació ambiental.
• Identificar i valorar les aportacions de l'educació ambiental en l'educació per a la ciutadania.
• Explorar, identificar i manejar instruments didàctics d'ensenyament i aprenentatge en Educació Ambiental.
• Explorar, identificar i manejar estratègies i instrumentsde la comunicació Ambiental.
• Dissenyar i Analitzar pràctiques d'Educació i comunicació ambiental en contextos diversos (educació formal,
educació no formal, participació ciutadana).
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Competències

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica
ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més
rellevants en medi ambient.
Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques
més rellevants en medi ambient.
Desenvolupar estratègies de comunicació ambiental, incloent-hi els riscos ambientals.
Integrar els aspectes físics, tecnològics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de
forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
Comunicar els problemes ambientals amb l'atenció adequada als problemes de risc ambiental i les
regulacions rellevants en els camps de la seguretat i la salut ambiental.
Conèixer les principals teories i metodologies de l'educació i comunicació ambiental i tenir la capacitat
per aplicar als casos pràctics aquests ensenyaments teòrics.
Demostrar coneixement d'algun dels àmbits principals de les disciplines científiques en medi ambient.
Demostrar coneixement d'algun dels àmbits principals de les disciplines socials en medi ambient.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
Identificar els processos de ciències, ciències de la vida i ciències socials en l'entorn mediambiental i
valorar-los adequadament i originalment.
Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos
mediambientals.
Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves
tecnologies de comunicació i informació.
Treballar amb autonomia.
Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

- L'Educació Ambiental: perspectiva històrica, evolució i cartografia de diversos corrents
- L'Educació i la Comunicació Ambiental: finalitat, objectius, components clau i enfocaments metodològics
- Estratègies en Educació Ambiental en diferents ámbits d'intervenció: educació formal, no formal i informal
- Estratègies en Comunicació Ambiental en diferents àmbits d'intervenció: educació formal, no formal i informal
- Criteris de qualitat en Educació i comunicació ambiental.
- Competències professionals en Educació i comunicació ambiental
- Disseny, elaboració i avaluació d'un projecte o material didàctic en educació i comunicació ambiental.

Metodologia
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Metodologies:La metodologia d'aquesta fase és la xerrada i entrevista a persones que s'hi dediquen o s'hi han
dedicat de manera destacada a administracions locals, universitato entitats d'educació ambiental; lectura
d'articles especialitzats; construcció i crítica d'activitats educatives. Aquestes metodologies ens permetran
posar-nos en situació d'iniciar una acció reflexionada professionalitzadora.

Preparació d'actuacions concretes a entitats socials:

La tercera fase és la dedicada al coneixement d'entitats socials de Sant Cugat que fan encàrrecs concrets a la
cooperativa de campanyes de comunicació i actuacions d'educació ambiental i la preparació col·lectiva
d'activitats per respondre a les peticions.

Objectius:En aquesta fase l'objectiu és impulsar una participació activa de l'alumnat, que respon a necessitats
reals de col·lectius concrets, com es trobarà en la vida laboral, i amb l'esperit de servei comunitari. La
preparació de les campanyes i activitats farà que el grup hagi de concretar les seves idees sobre com es
desenvolupa la professió.

També caldrà que la gestió de la cooperativa permeti un treball col·lectiu productiu.

Metodologia:La metodologia d'aquesta fase és el treball cooperatiu per desenvolupar propostes en contacte
amb els actors socials que han fet les peticions de col·laboracions i amb el seguiment del professorat. El grup
haurà de presentar en grups o individualment propostes pels contextosrealsamb els que ha contactat.

Aquesta metodologia aproparà l'alumnat als contextos reals de l'àmbit escolar formal i els dotarà amb recursos
útils per a la intervenció, a més d'una mirada àmpliasobre el tema.

Realització i avaluació d'actuacions concretes a entitats socials:

Objectius: L'objectiu d'aquesta fase és poder disposar d'experiències reals viscudes i així posar en pràctica
diferents maneres de planificar, realitzar amb tècniques concretes i també aprendre a avaluar les pròpies
experiències tant de comunicació com d'educació ambiental a partir dels recursos i coneixements de
naturalesa pràctica

adquirits en les fases anteriors.

Metodologia:Per això, la realització de les activitats a centres escolars, de lleure i entitats socials es realitzaran
dins d'una dinàmica avaluativa que permeti construir una identitat professional amb maneres de fer i
perspectives pròpies. Es descobrirà el món dels criteris de qualitat per l'avaluació i diferents tècniques
avaluatives en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari.
Es realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a
través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants. ( TEORIA)

22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 12,
14

SEMINARIS: Treball de camp i resolució de casos 8 0,32 2, 7, 10, 13,
14

Tipus: Supervisades

3



Espai de treball en grups reduïts tutoritzat pel professorat per fer l'anàlisi o
l'elaboració d'activitats i/o materials curriculars, l'estudi i/o resolució de casos,
activitats de camp per aprofundir en les temàtiques proposades (PRÀCTIQUES
D'AULA)

20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12,
13, 14

Tipus: Autònomes

Anàlisi de lectures, propostes d'innovació didàctica, disseny d'activitats, realització
d'informes, anàlisi i resolució de casos

91 3,64 2, 3, 7, 8, 9,
11, 13, 14

Avaluació

L'assistència a classe i la participació activa i compromesa és imprescindible: la dinàmica d'ApS en
cooperativa no funcionarà si hom no assisteix a classe.

Les comissions, especialment, es fan inviables si falten membres. Si algú falta, per raons justificades, haurà
de fer molt esforç en recuperar el que s'ha fet a classe i aportar durant la setmana el que el grup necessiti per
avançar. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. L'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de
les hores pràctiques i podrà no superar l'assignatura si no assisteix a les activitats proposades sense una
prova evident o justificació.

El 70% de l'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant diversitat
d'activitats formatives que resultaran en dues qualificacions de grup d'un pes d'un 35% cadascuna,
relacionades amb les tasques realitzades d'educació i comunicació ambiental respectivament. Després de
cada sessió es demanarà una tasca senzilla a lliurar durant la setmana (a compte de les 91 hores que
l'assignatura contempla pel treball a casa i tutories) que permeti anar avançant i mostrar l'assitència i la
participació activa al grup.

Un 10% de la qualificació s'obtindrà mitjançant una dinàmica col·lectiva en el període d'exàmens parcials que
es realitzarà el dia assignat des del Grau de Ciències Ambientals.

Serà una nota de grup que només es podrà obtenir amb la participació activa en la dinàmica.

L'altre20% de la qualificació s'obtindrà mitjançant una prova final individual que es realitzarà el dia assignat
des del Grau de Ciències Ambientals.

Es preveu una recuperació si és necessària. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat
prèviament avaluat en el conjunt d'activitats el pes de les quals ha de ser equivalent com a mínim a 2/3 de la
qualificació total de l'assignatura.

La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que pot
representar suspendre l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen individual - anàlisi de cas 20% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Examen parcial 10% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Treball en grup - comunicació ambiental 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Treball en grup - educació ambiental 35% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Bibliografia
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