EDUCACIÓ AMBIENTAL PARTICIPATIVA I
COMUNITÀRIA: Construcció prospectiva de
futurs, perspectiva de gènere i creació artística

6 i 7 de juliol a l’Aula Ambiental Bosc Turull

Curs/taller participatiu que combinarà
exposicions teòriques en plenari i aplicacions concretes en grups de treball. L’ activitat dels grups es desenvoluparà d’acord
a guies dissenyades amb l’objectiu de facilitar l’aplicació de les tècniques exposades i el posterior anàlisi dels resultats.

A càrrec de: Eloísa Tréllez Solís.
Física amb Màster en Ciències, especialitzada en Tècniques de Investigació Social. Diplomada en Estudis
Avançats DEA i doctorada en Educació Ambiental.
Àmplia trajectòria en processos de gestió ambiental,
gènere, participació comunitària i interculturalitat, gestió de conflictes,àrees protegides, biodiversitat i estudis
prospectius. Professora de diversos postgraus i consultora d’organismes internacionals. Durant la seva
carrera professional ha realitzat activitats pràctiques i
investigacions a Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia,
Equador, Mèxic, Panamà, Perú, Veneçuela i Espanya.

Organitza:
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OBJECTIUS:
- Establir els principals enfocaments de
l’educació ambiental participativa i comunitària, en contexts interculturals i intersectorials.
- Facilitar l’aprenentatge aplicat dels estudis
prospectius i les seves tècniques, en aliança
amb els processos d’educació ambiental.
- Analitzar l’enfocament de gènere en les seves
diverses variants, en relació amb l’educació
ambiental, i compartir opcions per a la
seva aplicació.
- Reflexionar sobre el potencial de la creació
artística como a eina per a fomentar l’emoció i
la sensibilització activa en diversos públics.

A QUI VA DIRIGIT:
- Professionals de l’educació ambiental.
- Altres professionals que tinguin relació amb
processos educatius i ambientals.
HORARIS I LOCALITZACIÓ:
6 i 7 de juliol
(8.30h a 19h i 9h a 19h)
Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig Turull, 2
08023 Barcelona)
PREUS:
20 euros (socis i sòcies de la SCEA i estudiants)
40 euros (No socis/es de la SCEA)
*Fins al 30 de juny 50% de descompte

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
scea@scea.cat / 93 213 39 45
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