
Presentació d'Experiència Educativa

Títol de l'Experiència
Indica una breu títol de l'experiència.
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Contacte d'un autor (adreça correu electrònic)

Informació
i inscripcions

www.cnea.cat
info@cnea.cat

Lloc
Auditori Josep Irla, Girona

Casa de Cultura, Girona

Gràcies per compartir al Congrés Nacional 
d'Educació Ambiental 2018, una experiència 
educativa basada en l'aliança entre entitats. 
Has de emplenar el formulari amb les dades 
de l'experiència per tal que pugui ser avaluat, 
només un formulari per experiència. 
Per qualsevol dubte, contacta a través 
de info@cnea.cat

Les experiències educatives 
del Congrés Nacional d'Educació 
Ambiental són accions d'educació 
ambiental que s'han portat a terme 
a partir de l'aliança entre entitats.

mailto: info@cnea.cat


Entitats/Institucions que participen en l'experiència i aliança

Selecciona-les

Centres Educatiu

Universitat

Institucions públiques 

Institucions privades

Centres de suport a l'Ed. formal

Indica quines

ODS que inclou l'Experiència

El consum i l'economia circular

El territori i la ciutat

La diversitat d'ecosistemes (terrestres o marítims)

L'experiència es desenvolupa en un context d'una xarxa diferent?

Paraula 3 Paraula 4 Paraula 5

5 paraules clau de l'Experiència 

Paraula 1 Paraula 2

Informació sobre l'experiència

Si         No          Quina?

Resum de l'Experiència
El resum ha de tenir entre 500  i 800 paraules, amb els següents apartats.
Introducció. Exposició i justificació de l’aliança que es presenta.
Objectius. Definició dels objectius que pretén assolir l’acció d’educació ambiental.
Desenvolupament. Exposició dels referents de l’experiència, metodologia utilitzada i com s’ha desenvolupat l’acció i l’aliança. 
Conclusions. Aportació de l’experiència en relació a l’Objectiu pel Desenvolupament Sostenible  on s’ha focalitzat. Explicitació 
de les oportunitats, dificultats i reptes de l’aliança en el procés seguit.
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