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fORmACid D'ESPECI~LISTES 
EN EL mEDI AmBIENT 

1. L~gica dal progra••• 

Hi ha algunes premiau qua han aarvit da rafarlmc~a par ordanu ___ al 
·- ' ._....., 

conjunt del que em sembla qua podria conatitutr la formaci6 da tacnica 1 ani• 

madora ambientals. S6n lea aagOentaa 

11 ···Eil conjunt da matèries .. 1. tamltiquaa a _tractar pot .a-grupar-•• an 
bloca -dea de la. parapac_tiva qua jo puc aportar, qua aar~ aampra 
una •ica centrada en 1 'aducacicS-. 

(m sembla qua la correcta d'establira 

Un bloc da tamàtiquaa genèrigu!!• • 

• 

• 

• 

Un bloc de tamltiquea. provinents da lea aportacions da l'acolog!! 
o da lea cianciaa da la natura en general. 

' 

Un blo~ de temA_t-_iquaa. provinents da la s8ograf1~, l 'aconoaia, al 
planejament territorial. 

Un bloc da taapltiquea provin~te .. del qua anaaan .. •amb una mica 
d~autamiama• animació s~cio•culturai. 

.• Un bloc da tamat~qua• provinents da la pedagopia. 

mlfs endavant exposar& les temàtiques pertinents a cada bloC. 

21 Aqt.~aata ag~paci6_; da las tamltiquaa .. .an bloca permet da plantejar una 
oferta da torma_cil5 ,_d~veraa als _alumnes en t'unció da la form8ci6 qua 
prèv_iament posaaaixi cada un d'alls. 

En afecta, suggeriria quat 

• Tota ala alumnes haguessin da cursar lea tem~tiques genèriques • 

• Qua la resta da lea taml_tiquaa tossin curaadaa o no segona la fo,!: 
meció prltvia dale alumnes. _Per axamplat un llicenciat en biologia 
ha de cursar als bloc~ que _no sdn relatius a aquest camp, parà 
no al relatiu a la biologia. 

Aix~ permet -da dissenyar un programa _d'ensenyament par m~dule, an 
ala qua als alumnes s'adscriuen als m~duls qua desconeixen. 

·,:·. 
31 Aquesta diviaai6 t4 ancar_a un; altra avantatqat en la maaura qua al 

conjunt da 1 'enaanyamant illlpartit éa orgaoitzat par 111bdula, la fl• 
cil d'oferir programes menors. · 

Par exemple, '• possible d'oferir cursos o aac!naria dedicats 81 
l'iniciaci6 a l'ecologia, plan•Ja.ant territorial, animaci6 d'acti• 
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viteta da barri o da grups da tampa lliura, aducaci& ambiental ••• 

A la resta d'aquest document, em limito a exposar ela continguts qu1 
ea sembla qua adn pertinents a cada un dels blocs esmentats. 

2. Lea tamàtiguaa gen~riguaa. 

lar. la eroblamlltica ambiental al món contemporani. 
Ha d'incloure dos tipus da tamaat 

• 

• 

als problamaa generala més aguts (tal co• a6n axpoaata a l'apartat 2.1.2.3 dol document previ) 
la preaantacid d'una sociologia de la societat industrial qua doni rad da 1 'axist~ncia d"'aquaats problemes. 

2on. la histbria del conaarvacionia!Zia (o com hagi da dir-aa'n) i da lea dacl racions internacionals relatives a l'ambient. 
3ar. Las organitzacions aetatala i intarnacionale qua s'ocupen da la problamAtica ambiental. 

·4rt. El E.5.!! ambiental. Crac qua no &a suficient la praaantaci6 del dret aspanYol, ein6 qua cal un exercici da comparaci6 da legislacions. 
s~. Inforrnac16 sobra ala centres da documantaci6 existents .• 
6~. Informaci6 sobra ~rganismae o serveis dapenante d' l'adm1nistrac16 qua gestionen !~ambient o hi intervenen 

3. Les temlt!guaa erheias del •camp• da 1 'ecologia o de las ciències natural$ en general 

(ja em pardonar~s si dic algun disbarat o si ho plantejo da forma mol desigual: la meva praocupac16 la en la perspectiva del mestra o da l'animador i intento da plantejar-ma all~ qua hauria da saber mínimament) 
lar. Els concaetas b~aica da l'ecologia: el aiatama, ela fluxas, la regula• ci6, din~mica da poblacions, succaeaions ••• 

Tot aixb das d'una vessant pr~ctica que inclogui, par axampla, el càlcul da bion:¡aasa, l'estudi en concret da sistamas concrets. 
2on., L 'aplicacid d'aquests conceptes al 'estudi d'entorne da tota =anaJ urbana, naturals, rurals, marina ••• 
3ar. Par tal qua aixb sigui possible, «s necaeaari qua als no entesos poaaaai xin la informació 1 las claus nacaaaàrias par a la identificacid da a~la de vegetals i d'aspèciaa vivents 



' ' 

3. 

4rt. Coneixement d~algunas aplicacions dels paradigMes da 1 'ecologia a la ra
soluci6 da problemes: control da plaguaa, per exemple. 

Sè. La s.eati6':dala espais protegits: das da la planificació da l'espai fina 
al disseny dels arranjaments concreta. 

6à. La intervanci6 sn problemes qua afecten las condiciona da vida da datar• 
minades aap~cies. la raintroducc16. 

7è. la intervancid en l'agricultura, la ramaderia, ala boscoa, la pesca ••• 

Ha pensat tamb~ an alguna treballs da tipus prActic que poden far-sa 
aprofitant l'axiat~ncia d'espaia protegits i al fat qua en aquests espaia hi 
ha realitzacions a mig rar o qua no as poden emprendre par manca da recursos humanst determinats treballa da recerca de camp (par exemple, l'estudi da lea 
poblacions d'aranyes i al papar que tenen en la lim1taci6 da diversos insec
tes), disseny d'itineraris da visita, raintroduccid d'asp~cias, visita a ax
pariènciea an cura, visita als diversos parcs naturals i plantejament del con
junt da la problemàtica qua se'ls presenta. 

4. Les tem~tiguas prbpias da la geografia o l'economia 

lar. Els paradigmes da diverses •pal!tiquaa•: ramadera, agr!cola, forsatalt 
da protecci6 del paisatge, da protecci6 dels eiatamas naturals, tur!a
tica, cultural, educativa ••• 

2on. L <taatudi dels usos del e~1. 

Jer. L'estudi da l'ordanacid del territori. 

s. Las tamltiguas del •camp da 1 'animació 

lar. Cultura i territori. Polítiques culturals sn relació a ~mbita locals o 
regionals amb incid~ncia sn 1 'aspecte da la relació medi-cultura. 

2on. Sociologia dal llaura. Lleura i cultura al s.xx. 
3ar. L'animació da grups: paradigmes i t'ècniquas ba.siques. 
4rt. L'organització d'equipaments c!vica i culturals. 
Sà. La gestió d'associacions. 

6~. El êissany da projectes d'activitat per a col.lectivitats. 

En aquest camp ls molt auggarent al que està aportant michel Basaand 
i el sau equip del centra da Recharces sur l "Environnamant construit. 

I 
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Algunes activitats pr~ctiquaa qua poden donar suport a l'aprenentatge d'aquest lmbit s&n lea aag«entsa 

• 
• 
• 

• 

• 

el disseny dels usoa culturals d'una lraa determinada, al disseny i la direcci& da camps da treball, 
l'acompanyament da grup, al guiatge i al disseny da l'oferta cultu• ral d'un espai concret, 
als museus, les exhibicions i als circuits da difusai6 da la produc• ci& cultural relativa a 1 "'entorn, 
intervencions concrataa sn entitats particulars tala com, par exemple, las aociatata da caçadora, grups axcuraioniatas, etc. 

61 Teualtiguaa dal came da la eadagosia 

lar. Conceptes bàsics da psicologia da 1 'aprenentatge i, potser, da las actituds. Tamb4, concaptaa blaics da dinàmica da grups. 
2on. Papar del joc i da l'activitat manual i mental en al dasenvolupa~ent. 
Jer. Ela•ents que facilitin el disseny de programes d'estudis intsrdiscipl!nara, tant a l'escola com sn al temps lliura. 
4rt. Disseny da programaa da recerca i d'estudi aobraa 

• els recursos 
• al medi natural 
• ·al inadi rurala agr!cola, ramader 

ai medi urbà • 
• l'ordanaci~ del territori • 

... 

Algunes activitats pr~ctiquas poden lsser l'acompanyament da grups d'escolara en sortides da treball, al disseny da programes da recerca en al medi o da programes d 'intarvanci6 par a nens, 1 'estudi d'un entorn determinat com a recurs educatiu. 

Qf/sat. 66 
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