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1. Educació ambiental

1.1. Preàmbul

El món actual es caracteritza per una pressió cada cop més elevada cap al medi

en el qual vivim: problemes amb l'aigua, amb l'energia, amb els residus, amb

la nostra relació amb el medi natural... Tot plegat ens porta a la constatació

que cal canviar la nostra forma de relació amb la natura cap a un altre que

sigui diferent i sobretot millor que el que ara tenim. Una de les eines que

tenim al nostre abast per a produir aquest canvi de mentalitat és l'educació, i

de l'educació que es fa a favor del medi en diem educació ambiental.

L'educació ambiental (EA) és una eina poderosa per al canvi de les persones

i per a la seva col·laboració activa en la millora de l'entorn en el qual vivim.

Però com tota eina per tal que sigui efectiva cal tenir en compte tot un seguit

de factors i sobretot conèixer les seves especificitats i la manera com les usarem

al nostre favor en cada cas que se'ns presenti.

Diversos autors han emmarcat l'educació ambiental dins un cos teòric més

ampli que anomenem pedagogia ambiental i que es defineix com un tipus es-

pecífic de pedagogia interessada en el coneixement de la influència del medi

sobre els processos educatius. Aquest tipus de pedagogia constitueix un cos

teòric bàsic de la qual, a nivell pràctic, podem derivar dues línies d'acció dife-

renciades:

• Interpretació ambiental (no escolar).

• Educació ambiental (escolar).

1.2. El desenvolupament de l'educació ambiental fora de les

nostres fronteres

Els antecedents de l'EA els hem de buscar com a tals fora de les nostres fron-

teres, en països on una llarga tradició naturalista i una gran industrialització

van fer possible aquest tipus de plantejaments.

En aquest sentit hem d'esmentar, l'any 1965, la creació a Anglaterra del Coun-

cil of Environmental Education que representava un organisme de coordina-

ció entre els diversos col·lectius que treballaven en educació ambiental i que

funciona encara a l'actualitat.

També d'aquest període, concretament el 1966, és la celebració a Lucerna

(Suïssa) d'un simpòsium sobre educació en matèria de conservació organitzat

per l'ONU. Aquest simpòsium representa la primera intervenció d'un organis-
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me com l'ONU en el tema de l'EA i marcarà una mica la dinàmica a seguir en

el futur, atès que des d'aleshores l'EA ha anat molt lligada sempre al patrocini

i l'impuls de diversos organismes internacionals, sobretot d'aquest que hem

esmentat.

En altres països com Suècia i els EUA ja feia anys que l'educació ecològica

s'havia introduït a les escoles. En aquest últim cal destacar tot un seguit de

cursets que s'impartiren en el Wave Hill Center for Environmental Studies de

Nova York i que van tenir lloc el 1969. Cal recordar també que el 1970 és un

dels anys en què hi va haver manifestacions en tot el país a favor del medi

ambient i es creà l'Environmental Protection Agency que és l'organisme fede-

ral encarregat dels temes conservacionistes. Als EUA un dels primers llibres

que va aixecar la preocupació per a aquests temes va ser la publicació el 1962

del llibre titulat Silent spring de la biòloga Rachel Carson. Cal no oblidar que

la dècada dels seixanta i setanta és la del naixement de les protestes ecologis-

tes en gran part del món industrialitzat i que la progressiva conscienciació

per part dels governants d'aquests problemes és una de les raons per les quals

l'educació ambiental es va veure aviat com una eina per a arribar al conjunt

de la població.

Una fita important es produeix l'any 1970, quan a la setzena sessió de la Con-

ferència General de la UNESCO es crea el programa MAB (Man and biosphere).

També el 1970, concretament el 30 d'octubre, apareix als EUA l'Environmental

Education Act, una de les primeres lleis que regulen el tema de l'EA en aquest

país.

Aquell mateix any a Anglaterra l'School Council crea un grup de treball di-

rigit pel professor R.W. Colton a fi de coordinar les iniciatives existents en

l'ensenyament de l'ecologia. Aquest equip va dissenyar un programa de quinze

temes fonamentals en l'estudi ambiental en el desenvolupament dels quals hi

entraven visites a granges i jardins.

El 1971 és l'any en què a Suècia apareixen diversos textos sobre educació ecolò-

gica, amb un augment progressiu de l'espai destinat a aquesta matèria a la qual

actualment es dedica més del vint per cent del temps disponible en la forma-

ció escolar.

El 1972 se celebra la Conferència de les Nacions Unides pel Medi Humà a

Estocolm en la qual es parla d'aquests temes i es confirma el suport al projecte

MAB i al PNUMA (Programa de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient, que

va néixer a la mateixa conferència d'Estocolm) i es va fer especial referència

a l'educació ambiental.
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El 1975 la UNESCO i el PNUMA promouen el Seminari Internacional

d'Educació Ambiental en el qual es redacten unes directrius a prendre a escala

internacional en el camp de l'educació ambiental. Aquest document s'ha ano-

menat la Carta de Belgrad: un marc general per a l'educació ambiental.

Finalment, el 1977 els mateixos dos organismes esmentats convoquen la Con-

ferència Internacional sobre Educació Ambiental celebrada a Tbilisi (URSS) del

14 al 26 d'octubre. S'hi abordaren els temes següents:

• Plantejament de la problemàtica ambiental en la societat contemporània

i funcions de l'educació.

• Activitats a escala internacional per al desenvolupament de l'educació am-

biental.

• Estratègia per al desenvolupament de l'educació ambiental a escala nacio-

nal a diferents nivells: formal, no formal i de professionals.

• Cooperació regional i internacional per al foment de l'educació ambiental.

Seria massa llarg exposar aquí les múltiples conclusions i orientacions de tre-

ball que van sorgir d'aquesta conferència, però sí que cal dir que a partir d'aquí

l'educació ambiental va prendre ja una solidesa a escala mundial i que la con-

ferència de Tbilisi se cita contínuament com a referència en els programes

posteriors d'aquesta temàtica.

Als deu anys de la conferència de Tbilisi es convocà una segona l'agost de 1987

a Moscú. Aquest Congrés Internacional UNESCO-PNUMA sobre l'educació i

la formació relatives al medi ambient va repetir els mateixos postulats de

l'anterior i no s'arribà a cap aportació fonamental nova. De fet, el congrés es

plantejà com a balanç de l'aplicació de les recomanacions de Tbilisi pels estats

membres i proposà una estratègia per al desenvolupament de l'EA per a la dè-

cada dels 90, però el balanç abans esmentat es quedà en un no res, fonamen-

talment pel fet que els assistents al congrés ho feren a títol personal i no en

representació d'un estat concret. El segon aspecte fou el més tractat i en aquest

sentit es parlà de:

• L'EA i la formació de personal per a activitats educatives escolars i extraes-

colars, i prioritats de desenvolupament en els anys noranta.

• L'EA en l'ensenyament universitari general i prioritats de desenvolupa-

ment en els anys noranta.

• Formació ambiental especialitzada dels equips dirigents i prioritats de

desenvolupament en els anys noranta.
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A escala internacional podem destacar també el I Simposio Iberoamericano de

Educación Ambiental que tingué lloc a Temuco (Xile) el gener del 1988 i que

fou el primer encontre d'aquest tipus per part de comunitats hispanoparlants.

El 1987 la Comissió Mundial per al Desenvolupament i el Medi Ambient emet

l'anomenat Informe Brundtland, en el qual apareix oficialment una expressió

que després ha fet fortuna i que és la del desenvolupament�sostenible. Es de-

fineix com "aquell que satisfà les necessitats actuals sense comprometre les de

les generacions futures".

El 1992 se celebra la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient

i el Desenvolupament (Cimera de la Terra) a Rio de Janeiro, una trobada que

generà grans esperances i un punt d'inflexió important en l'assoliment de di-

versos acords internacionals en matèria ambiental. Pel que fa a l'EA potser el

més important és el document anomenat Agenda 21. Es tracta d'un projecte

d'actuacions perquè el desenvolupament sigui sostenible socialment, econò-

micament i ambientalment, referit naturalment al segle XXI, d'on li ve el nom.

El 2002, deu anys més tard que la de Rio, se celebra la Cimera de la Terra a Jo-

hannesburg. Aquesta cimera, contràriament a l'anterior va posar sobre la taula

que molts dels programes que s'havien proposat a Rio, no havien pogut ser

portats a terme i va crear un cert desànim entre els assistents. Malgrat tot es

posa en marxa el Programa d'acció ambiental 2001-2010 de la Unió Europea,

en el qual es parla de la importància de la participació i l'acció proambiental en

favor de la sostenibilitat. També es fa la declaració del període 2005-2014 com

a Decenni de les Nacions Unides de l'Educació per al Desenvolupament Sos-

tenible i convida als governs de tot el món a integrar l'educació per al desen-

volupament sostenible en les estratègies i els plans d'acció nacionals relatius

a l'educació.

A partir d'aquest moment s'ha creat una tendència a parlar de l'educació per a

sostenibilitat que en molts casos substitueix el concepte d'educació ambiental.

Sense voler entrar en aquest moment en discussions terminològiques, creiem

que es tracta de dues coses diferents i per tant continuarem parlant d'EA en

aquest curs.

1.3. El desenvolupament de l'educació ambiental en el nostre

país

1.3.1. Antecedents històrics

No seríem justos amb el desenvolupament de l'EA en el nostre país si no es-

mentéssim uns antecedents que creiem de la màxima importància per a en-

tendre l'estat actual d'aquest aspecte que estem considerant.
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Aquests antecedents arranquen del moviment de renovació pedagògica que

recorre Europa a principis de segle i que arriben a l'escola de Catalunya creant

un esperit d'obertura cap al medi i un desenvolupament de l'esperit científic

dels nens i nenes. A escala estatal la Institución Libre de Enseñanza promou

aquests postulats que aviat topen amb nombroses resistències. Aquesta insti-

tució funda a Madrid el 1918 l'Instituto Escuela.

A Catalunya es crea el 1914 l'Escola del Bosc, situada en el Parc de Montjuïc

i dirigida per Rosa Sensat. Aviat es convertirà en un model pedagògic a escala

internacional i l'ensenyament de la natura hi tindrà un paper fonamental. És

una època de gran efervescència pedagògica. Aquell mateix any hi hagué la

primera Escola d'Estiu promoguda pel Consell de Pedagogia. El 1932 es crea

a Catalunya una institució paral·lela a l'Instituto Escuela, l'Institut Escola de

la Generalitat que se situa al Parc de la Ciutadella, en el qual l'ensenyament

de la natura hi desenvolupa un paper fonamental per la intervenció decidida

d'Àngels Ferrer, la qual prepara carnets de ruta per a l'observació i estudi dels

éssers vius.

Malauradament l'esclat de la Guerra Civil aturarà i anorrearà totes aquestes

experiències posant fi a l'escola activa i el treball en contacte amb la realitat.

A Catalunya l'estudi de la natura es mantindrà tan sols lligat als grups excur-

sionistes i d'esplai.

1.3.2. La situació actual

Als anys cinquanta es produeixen en el camp de la biologia un conjunt de

descobriments (ADN, codi genètic, microscopi electrònic...) que provoquen

una focalització de l'estudi cap a la biologia de laboratori. Això es transmet

també al camp de l'ensenyament i fa que sumat al retard produït per la guerra

hi hagi un allunyament del contacte amb la realitat i de l'estudi de l'entorn.

Malgrat tot, a partir de l'any 1968 hi comença a haver un canvi en aquest

sentit. Es crea l'Associació Rosa Sensat i s'organitzen altre cop les escoles d'estiu,

en les quals es parla altra cop de renovació pedagògica, d'escola activa i de

contacte amb el medi. Això, unit a un interès creixent de l'ecologia que es posa

de moda a causa de la progressiva industrialització de la nostra societat, fa que

d'alguna manera es recuperi la tradició començada a principi de segle.

Potser ara és el moment adequat per a parlar una mica d'aquesta problemàtica

ambiental i veure el perquè de l'educació ambiental. Acabem de dir que la dè-

cada dels seixanta i setanta representa als països més industrialitzats l'aparició

dels primers moviments ecologistes. L'ecologia, que és una ciència relativa-

ment jove apareguda a principi de segle, té la virtut d'estudiar la vida en el seu

conjunt i veure les relacions que s'estableixen entre els diferents éssers vius.

L'ecologia mai ha predicat catàstrofes ni ha volgut erigir-se en profeta de la

destrucció de la humanitat, però igual que ara les revistes i diaris es venen

gràcies als titulars sensacionalistes, abans això també passava i alguns estudis
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ecològics es prenen fora de context i es distorsionen fora mida. Així l'ecologia

s'agafa com a suport teòric d'un conjunt de tendències de signe divers que ser-

veixen per a denunciar un conjunt d'abusos que l'ésser humà està començant

a cometre contra el medi on viu.

Però a nosaltres el que ens interessa és destacar el paper de l'ecologia com a

demostració pràctica que l'ésser humà és un tot amb la natura i no una cosa

aïllada com semblava deduir-se de les actuacions que es duien a terme fins

aleshores. No cal dir que aquesta idea en realitat no la descobreixen els ecòlegs.

A les societats més primitives l'ésser humà viu plenament integrat amb tot el

que l'envolta, però a mesura que la societat humana s'imposa progressivament

al medi i el va dominant, se n'allunya cada vegada més i tot plegat li crea una

sensació de superioritat que en molts casos és perillosa i, per descomptat, poc

fonamentada.

Així, doncs, en aquestes societats primitives de les quals hem parlat l'educació

ambiental és simplement l'educació, o sigui, no n'hi ha d'altra perquè la trans-

missió de coneixements té lloc en el medi, en contacte amb la natura i respec-

tant les seves lleis naturals. En canvi, en les societats industrials ha de fer-se

com un afegit perquè l'habitant de la ciutat ha perdut progressivament el con-

tacte amb el seu medi.

Estrictament no es pot parlar però d'educació ambiental a Catalunya fins al

1975 quan es va crear el primer itinerari de natura per un equip de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona al bosc de Santiga, a prop de Sabadell. Aquest

itinerari (basat en els nature trails anglesos) consistia en un recorregut prefixat

per dins del bosc amb un seguit de parades establertes on es feien diverses ob-

servacions sobre el medi natural i que s'anava seguint amb un petit guionet

de treball a la mà.

A partir del Congrés de Cultura Catalana iniciat el 1976, es crea una coordi-

nadora de grups que d'una manera o d'una altra estan relacionats amb el tema

de l'educació ambiental, fonamentalment perquè són els creadors d'altres iti-

neraris o, cosa nova fins aleshores, dels primers equipaments d'educació am-

biental que apareixen al nostre país. Una de les primeres escoles de natura que

es va crear va ser la de Can Lleonart al Montseny.

Una escola de natura és un lloc físic, una casa, una masia, situada en un medi

natural i on es poden fer treballs de camp relacionats amb aquest medi. Pot

haver-hi o no diversos itineraris de natura. Més tard apareixeran les granges

escola o les aules de natura que venen a ser petites variants del mateix patró.

Pel que fa al pla ideològic cal dir que a Catalunya el moviment d'itineraris i

escoles de natura neix fortament impregnat per les idees ecologistes que ens

arriben de més enllà de les nostres fronteres tot i que, per les circumstàncies

que hem esmentat abans, s'hi afegeix un component pedagògic de signe re-

novador que té una marcada importància en algunes d'aquestes actuacions.
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La creació d'itineraris de natura i d'altres equipaments d'EA és molt elevada,

no solament a Catalunya sinó també a tot l'Estat i comença a tenir ressò a la

premsa i en els organismes oficials. Tant és així que al final del 1983 es con-

voquen a Sitges les Primeres Jornades sobre Educació Ambiental, organitzades

conjuntament per la Diputació de Barcelona i la Direcció General del Medi

Ambient a escala estatal. El fet de celebrar-se a Sitges és un reconeixement del

govern de Madrid al fet que Catalunya hagi estat la capdavantera en aques-

tes experiències, ja que en aquells moments hi havia 58 itineraris i 19 equi-

paments en funcionament. Les jornades són un èxit de participació ja que es

veuen totalment desbordades.

A nivell pràctic, però, no serveixen de massa. Moltes de les ponències presen-

tades són el fruit de teoritzacions sobre el tema sense que hi hagi una base

pràctica suficient que li doni suport. Tothom té moltes idees però són relati-

vament poques les coses que s'han portat a la pràctica. En general, s'observa

que no es fa una planificació acurada dels objectius que es volen aconseguir ni

de la metodologia més adequada per a aconseguir-los, però el que és més greu

és que no s'analitzen els resultats obtinguts i veritablement no se sap si allò

que hem fet ha obtingut els resultats previstos. Un altre aspecte a destacar és

el fet que la pràctica totalitat de les experiències realitzades han estat dirigides

als escolars. Són poquíssimes les que van dirigides al món dels adults i aques-

ta tendència es mantindrà durant molt de temps. És el principi i tothom ho

fa el millor que li sembla, i les jornades serveixen almenys per a fer aquestes

constatacions amb el propòsit que en endavant tot es vagi sistematitzant.

Al final del 1983 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat publica

un catàleg titulat Itineraris i escoles de natura de Catalunya i inicia, pressionat

per la coordinadora catalana, una política de subvencions per a aquest tipus

d'activitats que, malauradament, suspendrà dos anys més tard i deixarà sense

continuïtat molts dels projectes engegats.

Paral·lelament el Departament d'Ensenyament crea els anomenats camps

d'aprenentatge: el del Delta de l'Ebre, el de la Garrotxa, el de Tarragona i el de

Juneda. És la xarxa oficial d'equipaments d'EA.

La Coordinadora Catalana d'Itinerariers, com així s'anomenen en un principi,

decideix consolidar-se com a grup amb un marcat caràcter corporativista. Així

neix el gener de 1985 la Societat Catalana d'Educació Ambiental, que es de-

dica a l'impuls de l'EA al nostre país, tot organitzant trobades periòdiques en

diversos equipaments i jornades de reflexió sobre diversos temes d'EA. A partir

del febrer de 1987 apareix la revista Educació Ambiental, una proposta de recull

d'informació i de reflexió sobre el treball diari (aquesta revista va publicar-se

fins al 2002).
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En l'àmbit estatal hi va haver la realització de nombroses trobades, jornades i

congressos en diverses comunitats autònomes des de les Primeres Jornades de

Sitges. Finalment, el novembre d'aquell any, es convoquen les Segones Jorna-

des per a tot l'Estat espanyol que aquest cop tenen lloc a Valsaín (Segòvia), en

el marc del CENEAN (Centro Nacional de Educación en la Naturaleza).

Aquestes segones jornades, que es van celebrar amb un nombre tancat de 150

persones (solament les que presentaven comunicacions), van representar un

punt de reflexió important i van demostrar la consolidació del moviment d'EA

a escala estatal. Cal dir que estigueren marcades també per la crítica al CENE-

AN, centre d'ICONA en el qual es van invertir molts diners sense que el resul-

tat es trobés a l'alçada de la inversió realitzada.

El desembre de 1998 es van arribar a celebrar unes Terceres Jornades Nacionals

d'EA a Navarra que van tornar a ser obertes i que van aplegar un nombre ele-

vat de professionals. Des d'aleshores no s'han tornat a convocar unes noves

jornades d'aquest nivell. Malgrat tot hi ha hagut diversos grups de treball, que

coordinats des del CENEAM, han anat treballant en diversos temes.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a partir de l'any 1992 hi va haver la

convocatòria de la Primera Conferència Nacional d'EA a Catalunya, que es va

celebrar a Reus. Aquestes conferències es van repetir en vuit ocasions a raó

d'una anual fins a l'any 1999, en què es van deixar de convocar.

A partir d'aquell any l'SCEA va començar la convocatòria del Fòrum 2000 d'EA

que va tenir la seva primera trobada a Salt, el 1999; la segona a Lleida, també

el 1999; la tercera a Cerdanyola del Vallès, el 2000, i la quarta a Reus, també

el 2000. Aquest procés ha continuat posteriorment amb la convocatòria del

Fòrum 2000+2, 2000+4 i 2000+8.

1.4. El concepte d'educació ambiental

En l'apartat anterior ha quedat establert que l'EA va néixer estretament lligada

a diferents organismes de caire internacional. El curiós del cas és que en cadas-

cuna de les diferents conferències i simpòsiums que s'han anat celebrant, s'ha

donat un concepte diferent d'EA i així difícilment trobaríem una disciplina de

la qual hi hagi tantes definicions. Vegem-ne algunes:

• Els participants en la Reunió Internacional sobre EA en els Plans d'Estudi

Escolars, organitzada per la Comissió d'Educació de la Unió Internacional

per a la Conservació de la Natura i els seus Recursos i patrocinada per la

UNESCO van aportar, el 1970, la definició següent:
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"L'educació ambiental és el procés que consisteix en el reconeixement de valors i
l'aclariment de conceptes a fi de fomentar les aptituds i actituds necessàries per a com-
prendre i apreciar les interrelacions entre l'ésser humà, la seva cultura i el seu medi biofí-
sic. L'educació ambiental porta associada també la pràctica en la presa de decisions i en
la pròpia elaboració d'un codi de comportaments referents a les qüestions relacionades
amb la qualitat del medi ambient".

Veiem en aquesta definició com es fa referència a dos objectius clara-

ment diferenciats: reconeixement de valors i aclariment de conceptes. Es trac-

ta, doncs, de transmetre uns continguts i implantar unes aptituds en

l'individu en relació amb el medi ambient. Cal fixar-se, però, que la defi-

nició inclou dins de l'EA l'ésser humà, la seva cultura i, en darrer terme, el

medi biofísic al qual pertany La segona part de la definició torna a posar

el seu pes específic en l'aspecte de les actituds en assenyalar que aquest

tipus d'ensenyament podria servir per a la presa de decisions.

• L'any 1971, en la Conferència de l'Organització d'Estats Americans (OEA)

sobre la EA i el Medi Ambient a les Amèriques, es donà la definició següent:

"L'educació ambiental implica un ensenyament de judicis de valor que capaciti per a
raonar clarament sobre problemes complexes del medi que són tan polítics, econòmics
i filosòfics com també tècnics".

En aquest cas la definició es decanta clarament cap al costat de les actituds

en donar la idea que l'EA és per a ells més una ideologia política que cap

altra cosa.

• El Seminari sobre l'EA organitzat per la Comissió Nacional Finlandesa de

la UNESCO a Jammi l'any 1974 afirma que:

L'EA és una manera d'assolir els objectius de la protecció del medi. L'EA no és una branca
de la ciència o una matèria d'estudi separada. Caldria que es portés a terme d'acord amb
el principi d'una educació integral permanent.

Aquesta definició, tot i que comença posant l'EA al servei de la protecció

del medi ambient, aporta una idea que més endavant desenvoluparem i

que creiem força interessant. Es tracta de considerar l'EA no com una altra

assignatura en els currículums escolars, sinó com una manera diferent de

treballar un conjunt de temes que ja hi són presents actualment.

• El Consell d'Europa digué, el 1976, el següent:

"L'EA és el procés de reconeixement dels valors i classificació dels conceptes gràcies als
quals hom adquireix les capacitats i els comportaments que li permeten conèixer, com-
prendre i apreciar les relacions d'interdependència entre l'ésser humà, la seva cultura i
el seu medi biofísic".
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Aquesta definició repeteix gairebé amb les mateixes paraules, la que la

UNESCO va donar l'any 1970, però, malgrat tot, veiem que torna a incidir

sobre l'aspecte que acabem d'esmentar en l'anterior definició, en el fet que

l'EA és un procés d'aprenentatge i no uns nous continguts que cal afegir

als ja molt carregats currículums escolars.

Així podríem continuar donant altres definicions ja que gairebé en totes les

que hem trobat se n'han donat de noves o s'han modificat lleugerament les ja

existents. En general veiem que totes aquestes definicions posen el seu accent

en l'aspecte de les actituds i que, sobretot en les últimes, es comença a veure

l'EA més com un procés que com una matèria nova d'estudi.

Passarem ara a esmentar les definicions que s'han donat al nostre país i que

poden ser més properes a la nostra manera de pensar:

• Cañal i col·laboradors en el seu llibre Ecología y escuela proposen la defini-

ció següent:

"L'EA és el procés en el curs del qual hom va aconseguint assimilar els conceptes i inte-
rioritzar les actituds mitjançant les quals adquireix les capacitats i els comportaments
que li permeten comprendre i jutjar les relacions d'interdependència establertes en una
societat, amb el seu mode de producció, la seva ideologia i estructura de poder dominant
i el seu medi biofísic, així com per a actuar en conseqüència amb l'anàlisi efectuat".

Veiem de nou, d'una banda, l'aspecte de procés com a definitori de l'EA i

la doble aportació de continguts i valors, i de l'altra, l'aspecte ampli que

es dóna a l'EA en marxar de l'àmbit estrictament natural. Finalment cal

destacar un aspecte que ja s'havia esmentat en anteriors definicions i que

és el de l'acció en favor del medi.

Totes aquestes definicions resulten al final molt teòriques i no ens donen la

pista de com treballar en aquest procés d'aprenentatge que la majoria d'elles

prediquen. Per a superar aquest aspecte veiem molt interessant l'aportació

següent:

• Jaume Terrades en el seu article "Concepte i objectius de l'EA" dóna una

definició operativa que trobem de molt valor i que exposarem tot seguit:

La definició té en compte tres aspectes:

– El subjecte que està en el procés d'aprenentatge.

– El medi sobre el qual s'efectua aquest aprenentatge.

– El tipus d'educació que estem duent a terme en cada moment.

Així el procés comença quan hom entra en contacte amb el medi. Caldria

destacar aquí un aspecte simplement lúdic que no queda prou especificat

en l'esquema. En aquest contacte, en primer lloc lúdic i després més centrat

en els coneixements, el subjecte descobreix uns elements d'aquest medi

(arbres, pedres, animals, etc.) i pot observar-los detingudament. En aquest

moment el tipus d'educació que s'està portant a terme és una educació

mitjançant el medi, en la qual aquest es fa servir com a tema d'estudi igual
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que podríem haver triat un quadre o bé una casa. L'observació d'aquests

elements ens permet identificar-los i per tant classificar-los posteriorment.

Per això ens calen uns coneixements previs que obtindrem per conductes

orals, escrits o de qualsevol altra mena i que ens permetran donar un nom

als elements descoberts.

El pas següent seria que aquests elements, amb l'ajuda d'altres coneixe-

ments ecològics, anessin adquirint un significat per ells mateixos. Seria el

fet d'estudiar l'autoecologia d'una espècie determinada i aleshores estaríem

estudiant el medi. Faríem, doncs, educació sobre el medi.

Per un procés posterior de reflexió i discussió, tot aportant coneixements

de caràcter científic, passaríem a l'elaboració d'un model. En aquest cas i

referit a l'àmbit ecològic podríem arribar a la definició d'ecosistema.

Evidentment aquest model seria fins a cert punt teòric o almenys referit a

un funcionament normal de l'ecosistema. La posterior confrontació amb

la realitat ens portaria a la identificació de problemes. Si l'estudi del model

teòric s'ha portat a terme no solament des d'un punt de vista descriptiu

sinó també funcional, és fàcil que a partir de l'observació dels problemes

puguin dibuixar-se alternatives que posteriorment podrien portar-se a la

pràctica.

Així, doncs, en aquest esquema operatiu l'acció a favor del medi se situa

al final de tot i la doble aportació de l'EA de continguts i de sensibilització

és posada en el seu ordre lògic. A partir d'aquí veiem una manera raonada

de planificar i dissenyar diferents activitats.

En definitiva, podríem concloure amb una definició ben senzilla, però

aclaridora a la vegada: "Fer educació ambiental és educar a favor del

medi".

1.5. Característiques bàsiques de l'educació ambiental

Encara que en l'apartat de l'EA i el sistema educatiu aprofundirem aquest punt,

podem avançar que les característiques de l'EA rauen precisament en la seva

relació directa i inseparable del currículum escolar formal.

Per això, l'EA no té un lloc específic on hagi de ser impartida, ja que a part de

les aules escolars, es pot fer EA en qualsevol lloc, a la natura, en un ecomuseu,

a la ciutat, en una granja, etc. A més l'EA haurà d'entendre's com una educació

de llarg recorregut, perquè no podem limitar-la a una sessió o dues, sinó que

tota la formació de l'individu al llarg de la vida n'hauria d'estar impregnada.

Per tant podríem dir que les característiques bàsiques de l'EA serien les

següents:

• Ser escolar.

• Estar inclosa dins del sistema formal educatiu.

• Poder ser impartida en qualsevol espai.
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• Desenvolupar-se en un llarg període de la vida de les persones, i idealment

al llarg de tota la vida.

A l'hora d'aplicar l'EA a l'escola es van plantejar dos possibles models:

• Model interdisciplinar. En aquest model l'EA seria una assignatura més

dins el currículum escolar formal. Aquesta nova matèria tindria un cos

de continguts provinent d'altres matèries: biologia, geologia, tecnologia,

química, física, llengua, matemàtiques, art, etc.

• Model multidisciplinar. En aquest model l'EA no es preveu com una assig-

natura diferenciada dins el currículum escolar, però aleshores totes les al-

tres matèries (biologia, geologia, tecnologia, química, física, llengua, ma-

temàtiques, art, etc.) estan impregnades de l'EA.

Aquest model és el que s'aplica al nostre país i en la majoria de la resta amb

més èxit o menys, ja que depèn molt de la formació del professorat.



© FUOC • PID_00166433 17 Elaboració d'activitats d'educació ambiental

2. Interpretació ambiental

2.1. Definició d'interpretació ambiental

Fer interpretació ambiental (IA) és comunicar. La IA implica traduir el llen-

guatge tècnic de les ciències en idees que siguin fàcilment comprensibles per

persones que no són científiques. A més implica fer-ho d'una manera que sigui

interessant i entretinguda per a aquestes persones.

Les característiques que presenta en oposició a l'EA són el fet de no ser escolar

i, per tant, no estar inclosa dins el sistema educatiu formal. Un altre aspecte

fonamental de la IA és que té lloc en espais naturals i sempre en presència

de l'objecte que s'està interpretant. També cal destacar que es desenvolupa en

espais temporals generalment molt curts.

La IA va néixer als EUA junt amb la declaració dels espais naturals que s'havien

d'obrir i mostrar a la població. Un dels primers a assentar les bases de la IA

va ser Freeman Tilden (1957), el qual va definir sis principis bàsics que havia

de complir i que continuen vigents encara avui en dia. Aquests principis són

els següents:

1) La interpretació ha de relacionar els objectes de divulgació o trets inter-

pretatius amb allò que es trobi en l'experiència i la personalitat de les per-

sones a les quals va dirigida.

2) La informació no és interpretació; la IA és una forma de comunicació que,

tot i estar basada en la informació, a més ha de tractar amb significats,

interrelacions, implicacions i interrogants sobre temes o matèries.

3) La IA és un art que combina moltes arts per a explicar els temes presentats;

s'hi fa ús de tots els sentits per a construir conceptes i aconseguir reaccions

en les persones.

4) És provocació; ha de despertar curiositat, ressaltant allò que en aparença

és insignificant.

5) Ha de ser una presentació del tot i no de les parts aïlladament; els temes

han d'estar interrelacionats dins d'un marc conceptual comú.

6) La interpretació ha d'estar dirigida a un públic determinat: nens, adults,

interessos, nivells...
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2.2. El missatge interpretatiu

Atès que el públic de la interpretació és voluntari, els missatges han de complir

tres condicions, per tal que siguin interessants i entretinguts. Les condicions

son les següents:

• Ser significants. Per tal que el missatge sigui significant per al públic ha

d'implicar la seva comprensió conceptual i la capacitat de recordar altres

fets. Naturalment és personal (per a cada persona és diferent) i millora en

funció del nombre d'associacions semàntiques que hom tingui per aquell

fet. Per tant, com més significat, més interès en el missatge.

• Ser rellevants. En interpretació la rellevància és fins i tot més important

que el significant. Representa el grau de relació personal que tenim amb

el fet presentat i, per tant, com més rellevància personal tingui el fet per

a nosaltres, més el recordarem.

• Estar organitzats conceptualment. Els missatges han de ser transmesos de

manera que puguin encaixar entre ells i veure'n la relació, ja que sempre

es recorda millor la informació que té múltiples relacions. Per tant, cal

fornir esquemes conceptuals per tal que l'audiència pugui anar bastint la

informació posterior. Com exemples tenim els relats seqüencials, els relats

en ordre cronològic, els temes i subtemes...

2.3. Característiques bàsiques de la interpretació ambiental

A més, quan fem interpretació ambiental hauríem de procurar que tingués les

característiques següents:

• Voluntària.

• Recreativa.

• Inspiradora.

• Estimuladora de l'ús dels sentits.

• Provocativa i motivadora.

• Suggeridora.

• Persuasiva.

• Participativa.

• Orientadora.

• Estimuladora del sentit crític.

• Divulgadora d'un missatge clar.

• Breu.

• Creadora de consciència.

• Amb un objecte present.

• Amb un objectiu de conservació.
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• Amb el visitant de l'espai com a destinatari.

2.4. Tipus d'audiències

Atès que la IA treballa amb audiències no voluntàries i l'EA amb audiències

obligades, convé que en diferenciem les característiques principals:

• Característiques de l'audiència obligada:

– Hi ha una durada temporal establerta prèviament.

– Els premis externs són importants.

– Cal prestar atenció.

– S'espera un tracte formal i acadèmic.

– Cal fer un esforç d'atenció important encara que hom estigui avorrit.

– S'assisteix per motivacions externes: graus, diplomes, certificats, car-

nets...

– Situacions típiques: aules escolars, cursos professionals, etc.

• Característiques de l'audiència voluntària:

– Assistència voluntària.

– No hi ha una durada temporal prefixada.

– Els premis externs no són importants.

– No cal prestar atenció.

– S'espera un tracte informal i distès.

– Si hom està avorrit pot "desconnectar" de les explicacions.

– Motivacions: interès, diversió, entreteniment, millora personal...

– Situacions típiques: centres d'informació dels parcs naturals, museus i

ecomuseus, veure la televisió, llegir...
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3. Pedagogia i programació d'activitats d'educació
ambiental

3.1. Evolució psicològica de la persona fins als 14 anys

Atès que en EA haurem d'actuar sobre el sistema escolar que abasta dife-

rents edats, ens convé fer un repàs molt sintètic sobre les principals fases de

l'evolució psicològica de la persona.

3.1.1. La infància

La infància és el període de la humanització de l'individu i de l'aprenentatge

de la natura humana.

En aquest període destacarem els aspectes següents:

• Noció d'herència:

– L'herència dels caràcters físics és la més evident.

– La capacitat mental és heretable en un 80%; el 20% es deu a l'ambient.

– Hi ha una relació clara entre la intel·ligència dels infants i el nivell

social i econòmic dels pares.

– La intel·ligència de l'infant s'adapta progressivament a l'ambient en

què es troba.

– Són molt heretables l'habilitat motora, la destresa manual, les aptituds

verbals i numèriques, la fatigabilitat i la sensibilitat en l'aprenentatge,

l'aptitud musical i la del dibuix.

– L'herència de certes disposicions són potenciades per l'ambient;

d'altres queden sense manifestar.

• La importància dels estímuls ambientals:

– Està clarament comprovada l'existència de períodes crítics que són sen-

sibles a certes estimulacions, i si aquestes no tenen lloc l'activitat que-

da per desenvolupar.

– Els factors hereditaris no són els únics importants, ja que ho són també

les condicions en les quals es viu i en les quals s'efectua el desenvolu-

pament.
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• Plasticitat de l'infant i necessitat de l'ambient humà:

– El període de creixement humà és molt llarg, ja que ocupa aproxima-

dament un terç de la vida de l'individu.

– Hi ha una clara relació entre el grau de complexitat del cervell adult

i la duració de la infància.

– Aquesta llarga infància permetria l'augment de la gamma de conduc-

tes possibles i l'elaboració d'un repertori de comportaments molt més

variats i plàstics.

– L'experiència vindria a substituir l'instint.

• El creixement psicològic. Cada creixement individual és únic i irrepetible.

Un cop esmentada aquesta reserva podem definir a grans trets el creixe-

ment psicològic:

– S'observa que algunes adquisicions motores s'adquireixen en un mo-

ment determinat i d'una manera homogènia.

– Hi ha una edat en la qual qualsevol exercici és endebades i estèril,

sovint costós i treballós o també ràpid, econòmic i productiu.

– El desenvolupament psíquic està determinat tant per la seqüència que

constitueix el creixement físic –i més particularment el nerviós–, com

per la successió de les exigències que la societat imposa a l'individu i

les oportunitats que li dóna.

– Qualsevol nova adquisició, qualsevol experiència, qualsevol coneixe-

ment nou assimilat pel nen no és simplement agregat a l'anterior, sinó

que també els modifica. No es produeix una suma, sinó una reorganit-

zació interna.

– En el creixement psíquic hi ha fases d'equilibri i moments d'estabilitat

temporal, que alternen amb períodes de crisi, caracteritzats per modi-

ficacions profundes i transformacions molt perceptibles.

Període de 0 a 15 mesos

L'aparició de la intel·ligència té lloc al voltant del vuitè mes. Es realitzen actes

que tenen una finalitat. A l'any apareix la intel·ligència pràctica o manipula-

dora.

Període d'1 a 3 anys

S'anomena el període d'expansió subjectiva. Es caracteritza pels aspectes

següents:



© FUOC • PID_00166433 22 Elaboració d'activitats d'educació ambiental

• Caracterització de l'estadi:

– El nen es pot moure. Té independència motora.

– Apareix la fonació al principi del segon any.

– Comença a diferenciar el jo de l'entorn que l'envolta.

• Els progressos motors:

– A partir dels 2 anys el nen pot caminar bé.

– Perfecciona la pressió i la manipulació.

– L'activitat és constant per a conèixer l'entorn.

• La representació:

– S'adapta a noves situacions per tempteig (edat ximpanzé).

– En el segon any el tempteig s'interioritza.

– El nen és capaç de representar una acció a ell mateix.

– El pensament va lligat a l'acció.

– Apareix el joc simbòlic o representatiu.

Període de 3 a 6 anys

És l'etapa del descobriment de la realitat exterior. Es caracteritza pels aspectes

següents:

• Caracterització de l'estadi:

– L'infant descobreix que hi ha una realitat exterior a ell que ha de tenir

en compte.

– Aparició del conformisme, actitud més realista i objectiva.

– S'adona que la seva mare és exterior a ell i ha de compartir-la amb

d'altres.

– El llenguatge serveix per a aquesta exploració social i material.

• Les característiques intel·lectuals: la intuïció. Destaquem els aspectes

següents:

– La llengua imposa les seves exigències socials i culturals al pensament,

contribuint així a estructurar-lo.

– Observa millor que abans la realitat concreta.

– Pot pensar el que percep, el que ha percebut, però el seu pensament no

ultrapassa la representació del que ha percebut. Està dins del pensa-

ment intuïtiu (experiència de l'argila, que es veu diferent segons can-

via de forma).

– Hi ha una primacia del punt de vista personal i momentani i una in-

capacitat de relacionar els elements.
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– El nen d'aquest nivell no té visió del conjunt del problema.

Període de 6 a 9 anys

És el moment de la disgregació de la subjectivitat primitiva. Es caracteritza pels

aspectes següents:

• Caracterització de l'estadi:

– És l'edat en què es comença l'escola després de l'experiència d'educació

infantil.

– Per primera vegada ha d'enfrontar-se a constriccions inevitables.

– Caldrà que accepti la igualtat entre els altres, que és una dura prova

per al seu egocentrisme.

– Nova imatge dels adults a través dels seus mestres.

– El nen s'aboca al món exterior i l'escola omple aquesta curiositat.

– A partir del sisè any s'assoleix cert nivell de maduresa en la confron-

tació amb les exigències exteriors i apareix una primera forma de res-

ponsabilitat.

– L'orientació del pensament és encara concreta però més deslligada de

la percepció directa.

– Descobriment de la vida social i preocupació per comparar-se amb els

altres i fer amics.

– En resum, desenvolupament social i intel·lectual, superació de la uni-

tat familiar.

• Les transformacions del pensament: la lògica.

– Divisió de l'univers en dues zones: la imaginària i la real.

– A partir del sisè any el pensament es fa més analític i més sensible a les

relacions objectives (maduració hemisferi esquerre entre 8 i 9 anys).

Apareixen certa crítica i sentiment de la impossibilitat i de la contra-

dicció.

– Es deslliga de les impressions sensorials i és capaç de resistir-s'hi, al-

hora que suspèn el seu judici intuïtiu per a substituir la intuïció pel

raonament.

– A partir del setè any apareix la reversibilitat del pensament.
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– Els diferents moments segueixen simultàniament presents en el pen-

sament.

– El pensament d'aquest nivell introdueix la coherència, l'estabilitat i

l'equilibri en allò que és real, superant mitjançant la construcció allò

que és simplement percebut.

– El pensament arriba a la lògica i adquireix una coherència que abans

no tenia.

– L'escola li dóna ja moltes estructures prefabricades i resultats de creixe-

ment ja fets, però si aquests no són els del nen, l'ensenyament resulta

estèril. L'escola ha de ser un taller i un laboratori, un lloc d'experiències

i de reflexió.

– De totes maneres, la lògica no està encara deslligada del seu context,

atès que no es pot aplicar a qualsevol noció ni a tots els terrenys.

Període de 9 a 12-14 anys

És el període de la maduresa infantil. Es caracteritza pels aspectes següents:

• Caracterització de l'estadi:

– Apareixen algunes de les característiques de la pubertat: avorriment,

somnis ambiciosos, identificació amb certs personatges...

– Autonomia i autodeterminació.

– Encara és un infant.

– Es potencien les activitats de grup.

– Malgrat tot, vol ser ell mateix.

– En el desenvolupament intel·lectual, el pensament es va deslligant del

concret.

– Aparició de les operacions formals i possibilitats de raonament hipo-

teticodeductius.

– Als 9 anys: autodeterminació i autocrítica.

– Als 10 anys: equilibri, cim de la infància.

– Als 11 anys: primera etapa del pas a l'adolescència.
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– Als 12 anys: interès per si mateix, es revelen les potencialitats futures

que l'educació hauria de respectar i aprofitar.

– Als 13 anys: sortida de la infància, l'individu s'interioritza.

• El perfeccionament de la intel·ligència infantil:

– Naixement d'una intensa curiositat que porta a una acumulació de

dades de tot tipus.

– Tendència a integrar aquestes dades en conjunts més amplis i organit-

zar els uns en relació amb els altres.

– Li agraden les enumeracions exhaustives, les classificacions, les jerar-

quies (col·leccions).

– Posa en ordre els seus coneixements, els estructura, els situa en una

xarxa de relacions diverses.

– Després d'haver-se constituït les operacions concretes, dels 9 als 11

anys hi ha un estadi de perfeccionament d'aquestes operacions.

– Deixa de confondre necessitat física amb obligació moral; evolució cap

a una explicació racional.

– Als 12 anys el pensament formal es sobreposa al concret i entrem en

l'estadi racional que arribarà fins als 14 anys. Hi ha una capacitat crei-

xent per a deslligar-se de l'àmbit concret en el qual viu.

– A partir dels 11 anys la intel·ligència agafa un aire més dinàmic i més

original, es planteja problemes, valora pros i contres, li agrada discutir.

– Comença a gaudir molt de la lectura.

– Pot raonar no només sobre els objectes, sinó també sobre les relacions

que hi ha entre ells; apareixen tot un seguit d'operacions abstractes:

combinatòries, proporcions, etc.

3.2. Base pedagògiques del currículum i de la programació

d'activitats

Per tal de tenir una base de coneixements a l'hora de programar les nostres

activitats d'EA dins del currículum escolar existent, tot seguit exposarem de

manera molt resumida i esquemàtica les nocions fonamentals que hem de

tenir presents.
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3.2.1. Teories del creixement educatiu

La finalitat de l'educació és promoure el creixement dels éssers humans.

Hi ha dos enfocaments possibles:

• Enfocament cognoscitivoevolutiu: considera que l'educació ha de tenir

com a darrer objectiu promoure, facilitar o, a tot estirar, accelerar els pro-

cessos naturals i universals del desenvolupament.

• Enfocament alternatiu: interpreta el creixement educatiu com a resultat

d'aprenentatges específics i s'ha de potenciar aquestes situacions específi-

ques d'aprenentatge.

Els dos enfocaments poden combinar-se en un tercer:

• El creixement personal és el procés mitjançant el qual l'ésser humà fa seva

la cultura del grup social a les quals pertany.

Per tant l'educació designa el conjunt d'activitats mitjançant les quals un grup

assegura que els seus membres adquireixen l'experiència social històricament

acumulada i culturalment organitzada.

3.2.2. El currículum

Concepte de currículum:

• La funció principal del currículum és explicitar el projecte (intencions i

pla d'acció) que presideix les activitats educatives escolars i ser útil als pro-

fessors que tenen la responsabilitat directa de la seva execució.

• Components del currículum:

– Proporcionar informacions sobre què ensenyar.

– Proporcionar informacions sobre quan ensenyar, sobre la manera

d'ordenar i seqüenciar els continguts i els objectius.

– Proporcionar informacions sobre com ensenyar i com estructurar les

activitats d'ensenyament/aprenentatge.

– Proporcionar informacions sobre què, com i quan avaluar.
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3.2.3. Fonts del currículum

Per a elaborar el currículum cal buscar la informació per a precisar les intenci-

ons i el pla d'acció que ha de presidir l'educació escolar.

Hi ha tres fonts:

• Una anàlisi sociològica que determini les formes culturals necessàries per-

què l'alumne esdevingui un membre actiu de la societat.

• Una anàlisi psicològica que aporti informacions sobre el creixement per-

sonal de l'alumne i que l'acció pedagògica sigui més eficaç.

• Una anàlisi de les matèries que estableixi els continguts principals dels

secundaris i determini la seqüència d'aprenentatge necessària.

3.2.4. Psicologia i currículum

Entre les diferents fonts del currículum, les que provenen de la psicologia de

l'educació són particularment interessants.

La repercussió de les experiències educatives formals sobre el creixement per-

sonal de l'alumne està fortament condicionada, entre altres factors, pel seu

nivell de desenvolupament operatori.

Igualment està condicionada pels coneixements previs pertinents amb què

inicia la seva participació en aquestes experiències.

Cal tenir en compte simultàniament aquests dos aspectes.

L'ensenyament eficaç és, doncs, el que parteix del nivell de desenvolupament

efectiu de l'alumne per a fer-lo progressar a través de la zona de desenvolupa-

ment pròxim. (Aquell que es troba entre el nivell de desenvolupament efectiu

i el nivell de desenvolupament potencial.)

L'aprenentatge escolar ha de ser significatiu, és a dir, que el nou aprenentatge

es relaciona amb el que l'alumne ja sap. Per això cal que:

• El contingut sigui potencialment significatiu.

• L'alumne estigui motivat per a relacionar el que aprèn amb el que ja sap.

• La significativitat de l'aprenentatge està estretament lligada a la seva fun-

cionalitat.
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• El procés mitjançant el qual es produeix l'aprenentatge significatiu neces-

sita una intensa activitat (interna) per part de l'alumne.

• S'ha de valorar la memorització comprensiva com un component necessari

de l'aprenentatge significatiu.

• L'alumne ha de ser capaç de realitzar aprenentatges significatius per si ma-

teix (aprendre a aprendre).

• L'estructura cognoscitiva de l'alumne pot concebre's com un conjunt

d'esquemes de coneixements, que ha d'aprendre a avaluar i modificar.

• La modificació dels esquemes de coneixements de l'alumne és l'objectiu

de l'educació escolar.

• En definitiva, una interpretació constructivista de l'aprenentatge escolar

exigeix una interpretació constructivista de la intervenció pedagògica.

3.2.5. Models de currículum

Hi ha els models de currículum següents:

• Model tancat:

– Els objectius, els continguts i les estratègies pedagògiques hi són ja

determinats.

– L'ensenyament és idèntic per a tots els alumnes i les variacions en fun-

ció del context són mínimes.

– Es dóna molta importància al resultat de l'aprenentatge.

• Model obert:

– Dóna una gran importància a les diferències individuals i al context

social, cultural i geogràfic en què s'aplica el programa.

– L'èmfasi se situa en el procés i no en el resultat de l'aprenentatge.

– Els professors mateixos són els que elaboren el currículum i els que

l'apliquen.

El model educatiu català és fonamentalment obert però amb unes directrius

bàsiques sobretot pel que fa a l'ensenyament secundari.

3.3. Els programes d'educació ambiental

Entenem per programa d'educació ambiental un conjunt d'activitats d'EA orien-

tades per a la consecució d'un conjunt d'objectius d'ampli abast i de llarga

durada.
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Els programes d'EA integren normalment l'ús d'un equipament d'EA o de diver-

sos, i d'activitats preparades i dirigides a tota la gamma de cursos de l'educació

obligatòria. Normalment són finançats per administracions públiques a causa

de la seva magnitud i sovint hi ha un copagament amb els centres educatius

que accepten participar-hi.

Hi ha exemples de programes promoguts des d'institucions privades i d'altres

des d'equipaments públics.
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4. L'educació ambiental i el sistema educatiu formal

4.1. Característiques de l'educació ambiental en l'àmbit educatiu

Des del principi hem parlat que l'EA es defineix com a escolar i com a tal té

tot un seguit de característiques bàsiques que inclouen:

• La interdisciplinarietat. Atès que l'EA es fonamenta en matèries molt di-

verses.

• L'encadenament de causes i efectes. Atès que els problemes ambientals no

són aïllats ni independents.

• El sentit global. Atès que les solucions en temes ambientals han de ser

abordades globalment, pensant sempre en termes planetaris encara que el

nostre nivell d'acció sigui local.

• L'internacionalisme. Atès que els valors d'ajuda, de solidaritat i altres són

importants.

• El plantejament d'una nova ètica. Atès que cal definir un nou model de

relació entre l'ésser humà i la natura.

• L'acció. Atès que ha de promoure l'acció per a possibilitar el canvi

d'actituds entre l'ésser humà i la natura.

4.2. Integració de l'educació ambiental en el currículum escolar

Hem parlat abans de currículum escolar. L'EA s'hi ha d'integrar des del principi

i per tant caldria refer el currículum escolar d'una manera que tots els aspec-

tes que l'envolten portessin aquesta nova orientació que es concretaria en els

apartats següents:

• Aspectes ideològics. Per què eduquem? Aportació d'una filosofia educativa

diferent i un programa axiològic propi: la defensa del medi.

• Objectius i finalitats de l'educació. Per què eduquem? Per a portar a terme

el canvi d'actituds i afavorir la presa de decisions responsable.

• Mètode educatiu. Com eduquem? De manera interdisciplinària i anant

sempre des d'allò concret i conegut a allò llunyà i desconegut.
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• Mitjans educatius. A través de què eduquem? A través del medi mateix,

sempre en contacte directe amb la realitat i fent servir qualsevol altre mitjà

tecnològic actual.

• Continguts del missatge educatiu. Què ensenyem? Hem de partir sempre

de la realitat ambiental més propera.

• El professorat. Qui ha d'educar? Tots els professors i professores des de les

seves respectives matèries. L'EA ha de ser un eix que ha d'impregnar tots

els ensenyaments.

• Temps d'ensenyament. Quan educar? Sempre, en qualsevol ocasió.

• Els alumnes. A qui s'ha d'educar? Fonamentalment dirigit als infants i jo-

ves, però també als adults.

4.3. Integració de l'educació ambiental en els centres educatius

L'EA hauria d'estar integrada en els centres educatius a tots els nivells per tal

que el seu missatge a favor del medi arribés a tots els estaments educatius:

alumnes, pares, mestres i personal no docent; al mateix temps hauria de ser

una educació contínua al llarg del temps i no limitada a un curs concret i

encara menys a unes sessions limitades.

Per això proposarem unes línies d'actuació que partint de la realitat del centre

es poden anar expandint cap enfora:

• Línia ambiental del centre:

– El centre ha de tenir una línia ambiental definida que és assumida per

tots els estaments educatius i que està en la base de la ideologia del

centre com a tal.

– Aquesta filosofia de base quedarà ben explicitada dins del pla educatiu

de centre (PEC), que és el document marc d'on parteix tot.

– Implica la participació d'alumnes, mestres, pares i personal no docent

a través de mecanismes de participació ben establerts en els quals les

decisions es poden transmetre adequadament i són assumides per tots.

– Té en compte el desenvolupament integral dels alumnes que entenen

que per avançar en la seva relació amb el medi cal que siguin un factor

de millora constant.

– Aquesta filosofia de base implica un desenvolupament ambientalment

correcte del centre i el seu entorn.
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• Currículum escolar:

– Naturalment cal atendre requeriments curriculars del Departament

d'Educació que sempre marca les línies més generals i deixa molta lli-

bertat individual a cada centre.

– Cal establir lligams entre matèries de manera que hi hagi una bona co-

ordinació dels temes a tractar i que aquests es vagin desenvolupant al

llarg de l'escolaritat i d'acord amb la maduració del nivell dels alumnes.

– Cal usar els laboratoris del centre i fer activitats pràctiques. Moltes ve-

gades per comoditat del professorat no es programen activitats pràcti-

ques i no s'utilitzen els laboratoris.

– Cal fer sortides fora de l'escola i fer servir els voltants més propers al

centre. El coneixement de l'entorn, sobretot del més proper, és fona-

mental per a estimar i valorar el medi en el qual vivim tots.

– Cal fer ús de materials educatius i recursos diversos. Actualment hi ha

molts recursos que no s'utilitzen per desconeixement. Cal, doncs, un

programa continu de reciclatge per a estar al dia del que va apareixent

sobre això.

• Activitats escolars:

– La línia ambiental del centre ha de ser present en totes les activitats i

qualsevol d'elles que es programi l'ha de tenir en compte.

– Hi ha d'haver un contacte real amb el medi proper, a través de sortides

que no seran costoses, ja que en funció de la situació de cada centre

molts cops no hi haurà la necessitat de llogar un autocar, ja que s'hi

desplaçaran a peu.

– Al centre hi ha el costum d'organitzar dies o setmanes ambientals en

els quals es farà especial incidència en tots aquells aspectes que potser

al llarg del curs queden més oblidats.

– En relació amb el punt anterior, quan s'organitzin festes de diversos

tipus, els aspectes ambientals es tindran en compte, ja que es procurarà

no generar molts residus.

– Hi ha d'haver plans de reciclatge a tot el centre, de manera que la re-

collida selectiva es realitzarà d'una forma natural i a les classes, a les

dependències comunes hi haurà contenidors per als diferents residus,

dels quals el personal de neteja n'estarà al corrent i hi col·laborarà ac-

tivament.
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– Es realitzaran activitats extraescolars algunes de les quals aniran en la

línia que estem tractant, com tallers de natura, d'alimentació saludable

i altres.

– Hi haurà recollida de fons per a campanyes que s'organitzen en el ma-

teix centre.

• Cooperació entre el centre i la comunitat:

– Hi haurà projectes ambientals locals promoguts des de la societat civil

o bé pels estaments de govern en els quals el centre sempre podrà tenir

una col·laboració activa.

– Quan en la població es promou la realització de l'Agenda 21 local, el

centre hi participarà en els grups de discussió a través de representants

escollits que, al seu torn, aportaran les conclusions de retorn al centre.

– Es podran establir contactes amb indústries i comerços locals a fi de

col·laborar en un sentit doble.

• El centre està obert a la societat:

– El centre pot participar com a membre d'organitzacions conservacio-

nistes que tenen el seu àmbit d'actuació a escala local, comarcal o na-

cional.

– Participació en projectes estatals de coneixement o protecció del medi.

– Vigilància del medi local, la qual cosa implica la participació en

projectes de diferents abast com el programa Coastwatch (http://

www.coastwatch.org) que té àmbit europeu, o bé el Projecte Rius

(http://www.projecterius.org/) que té àmbit català. Aquests són dos

exemples entre d'altres que es podrien posar.

4.4. Equipaments d'educació ambiental

A Catalunya, tal com hem vist en el capítol corresponent, l'EA ha estat oferida

des de fora de l'escola. Generalment entitats diverses o empreses han ofert di-

ferents tipus d'activitats que generalment han partit d'equipaments específics

que van néixer amb aquesta funció i en els quals es duu terme una activitat

d'EA o més d'una.

Els més coneguts són els següents:

• Escoles de natura o centres d'EA. Centres que solen estar ubicats en un

espai natural, encara que també podem trobar-les en entorns rurals. Dis-

posen de sales per al treball dels alumnes i habitualment de dormitoris per

a poder fer estades de més d'un dia. Hi ha un equip d'educadors que ofe-

http://www.coastwatch.org
http://www.coastwatch.org
http://www.projecterius.org/
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reix diferents tipologies d'activitats. Poden ser promocionats des de la ini-

ciativa privada o des de les administracions públiques. Actualment molts

d'aquests centres són de titularitat pública però estan gestionats per em-

preses privades.

• Granges escola. Són similars a les escoles de natura però en aquest cas dis-

posen d'instal·lacions de ramaderia i d'agricultura i les activitats fan espe-

cial incidència en aquest aspecte. Durant una època moltes cases de colò-

nies van incorporar algunes gàbies amb animals i es van promocionar com

a granges escola per a atreure més públic; no cal dir que aquesta no era

la idea d'aquest tipus d'equipament en el qual hi ha d'haver un equip pe-

dagògic que, en aquest cas, no existia.

• Aules de natura. Són instal·lacions ubicades en espais naturals que oferei-

xen la possibilitat de fer treballs en el seu interior sense que hi hagi servei

de manutenció o dormitoris. Aquesta figura, en el nostre país, ha estat poc

estesa i pràcticament ha desaparegut.

• Ecomuseus o museus. Espais que solen ser de titularitat pública i que són

oferits generalment per parcs naturals per a donar a conèixer un entorn

determinat. Hi ha possibilitat de fer visites guiades, generalment de curta

durada.

Aquests serien els espais que d'una manera més específica es dediquen a l'EA,

però recordem que qualsevol espai, incloses les instal·lacions escolars, pot ser

un lloc vàlid per a fer EA.

4.5. Tipologies d'activitats d'educació ambiental

En tots aquests espais que acabem de proposar es poden portar a terme activi-

tats pensades des del punt de vista de l'EA.

Els tipus més coneguts són els següents:

• Itineraris de natura.

• Estades de natura.

• Exposicions i cartells: fixes o itinerants.

• Tallers.

• Mitjans audiovisuals: vídeo, cine, TV, DVD...

• Jocs.

• Altres: pòsters, CD-ROM, Internet, representacions teatrals, etc.

En aquest curs treballarem més a fons els itineraris, els tallers, els jocs i el vídeo.
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5. Activitats d'educació ambiental de coneixement de
l'entorn: sortides i itineraris de natura

5.1. Definició, avantatges i inconvenients del recurs

Un itinerari de natura és un recorregut preparat prèviament que ens permet

donar a conèixer un determinat ecosistema d'una manera ordenada. Normal-

ment s'aprofiten recorreguts i camins ja existents que tant poden ser petits

senders, com pistes més amples, i fins i tot poden contenir algun tram de car-

retera, encara que això últim és el menys recomanable.

Es realitza aquest recorregut de la mà d'un educador ambiental especialitzat i

amb ajuda (o no) d'una guia per a l'alumne i de material complementari.

També poden ser autoguiats. No hi ha guia intèrpret i se segueix per mitjà

d'una guia escrita o de senyals en el terreny en forma d'indicadors, pals de

colors, o altres recursos.

Fer un itinerari de natura és contactar amb el món real, el món tridimensional

i poder fer ús de tots els sentits (vista, oïda, tacte, olor, gust). En aquest sentit és

potser el millor recurs que podem posar a l'abast dels alumnes perquè percebin

la natura en la seva globalitat i sense intermediaris.

És un recurs que té una gran facilitat d'elaboració unit a un baix cost. També

presenta una bona facilitat d'ús si s'ha dissenyat correctament i no té trams

perillosos.

Com tot recurs també se'n pot fer un mal ús, ja que si estan mal dissenyats

o l'educador no fa bé la seva feina poden ser massa rígids i estar massa basats

en un llibre de fitxes. També cal tenir en compte que sempre hi ha un factor

d'imprevisibilitat que pot ser una gran riquesa o una font de problemes.

5.2. Elaboració d'itineraris i sortides

A Catalunya hi ha una llarga tradició excursionista, per la qual cosa no serà

gens difícil localitzar recorreguts interessants per a convertir en itineraris de

natura. Com veurem a continuació, un itinerari senderista no és un itinerari

de natura i caldrà la corresponent adaptació. Si ens demanen acompanyar un

itinerari ja fet ens limitarem a la nostra feina d'educadors ambientals, ja que

tot el que explicarem a continuació presumiblement ja estarà fet.
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5.3. Recerca del recorregut i cartografia

El primer pas serà la recerca d'allò que en diríem el lloc ideal. Com ja hem co-

mentat abans, no es tracta d'obrir nous camins o senders, sinó que en un ter-

ritori com el nostre hi ha prou recorreguts perquè algun ens sigui útil. Aquest

lloc hauria de complir com a mínim els punts següents:

• Ha de ser accessible. Això vol dir que al punt d'inici (o tan a prop com

sigui possible) hi ha d'arribar carreteres adequades per a autocars, sobretot

si pensem obrir el recurs als escolars.

• Seria ideal l'existència de mitjans de transport públics, però això no sempre

serà possible.

• El lloc escollit ha de ser representatiu d'allò que es vol estudiar, sigui una

pineda, un alzinar o un riu.

• Caldrà que considerem el grau d'impacte que tindrà la nostra activitat i

que serà contraposada al grau de conservació que té l'espai, sobretot si es

tracta d'una zona protegida.

• Finalment escollirem idealment un circuit circular d'un màxim de 8 km.

• Cal considerar que l'esforç físic no serà el més important, encara que és

valorable, i per aquest motiu recorreguts massa llargs ens restaran temps

de fer activitats amb els alumnes i no són convenients.

• L'itinerari pot tenir trams amb sender i trams amb camí. Procurarem evi-

tar les carreteres tant com sigui possible, ja que en general presenten poc

interès i són un punt de perillositat que hem d'evitar.

En aquesta mateixa línia el recorregut no ha de tenir punts perillosos o

conflictius, ni passar per terrenys prohibits o tancats. En aquest últim cas

cal sempre demanar permís als propietaris abans de creuar finques priva-

des.

5.4. Cartografia detallada

Després d'haver escollit el lloc haurem de buscar mapa de la zona: mapes pu-

blicats per diverses editorials, base pública de l'Institut Cartogràfic de Catalu-

nya (ICC) o altres fonts.
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Rarament ens serviran els mapes topogràfics tal com estan publicats, ja que

solen tenir una gran complexitat. Aleshores haurem de redibuixar els mapes

posant només la informació que sigui necessària d'acord amb l'edat dels alum-

nes i els objectius del treball. A més, atès que els itineraris solen ser molt curts,

ens caldrà probablement una forta ampliació de l'escala.

Per a fer aquest dibuix podem usar programari orientat al disseny gràfic o bé

encarregar-lo a un dissenyador extern. Aquest mapa redibuixat es pot usar

internament, per a la guia de l'alumne o per a la del professor.

5.5. Selecció dels continguts a incloure

Poden ser molt amplis, però caldrà fer una selecció ja que en el recorregut

que pot durar mig dia o un dia sencer, no tindrem temps per a abastar-ho

tot. Repetir l'itinerari diversos dies per a aprofundir-hi és possible, però és una

pràctica que actualment no es faci servir gaire. Així els continguts possibles

poden abastar els àmbits temàtics següents:

• Situació en el lloc. Mira que els alumnes coneguin el lloc on són i sàpiguen

situar-lo en un mapa. Podem incloure:

– Veure el mapa del recorregut i saber llegir-lo.

– Conèixer i fer servir la brúixola.

– Fer un seguiment de rumbs amb la brúixola.

– Conèixer el significat de les corbes de nivell.

• Meteorologia. En el poc temps que tenim serà difícil fer-nos càrrec de la

climatologia de la zona, la qual requeriria un estudi llarg i aprofundit. Per

això ens centrarem en:

– Observació del temps actual.

– Temperatures: nocions bàsiques i lectura en diferents parts del recor-

regut.

– Observacions de gràfiques de temperatura.

– Pluviositat, dades que puguin corroborar la sequera o humitat de la

zona.

– Vents, tipus de vents dominants, direcció, etc.

• Geologia i geomorfologia. Els elements físics del paisatge tenen un paper

predominant en el recorregut i rara serà la zona en la qual no puguem in-

troduir algun element de geologia o de geomorfologia. Aquests últims pro-

bablement siguin els més evidents i els més fàcils de treballar amb alumnes

més joves. Podem incloure, entre d'altres:

– Tipus de roques en el paisatge.

– Morfologia erosiva i colors.

– Tipus de sòls.

– Composició de les roques.

– Minerals interessants en l'espai.
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– Geomorfologia general, valls fluvials, etc.

• Flora i vegetació. Aquest és l'apartat que sol estar més desenvolupat en la

majoria de recorreguts. Les plantes són fàcils de trobar i la seva immobili-

tat fa que siguin ideals per a incloure en l'itinerari. Gairebé en qualsevol

època de l'any hi ha alguna cosa per a observar. Les observacions possibles

podrien ser les següents:

– Reconèixer les espècies més importants del recorregut.

– Mesurar l'alçada de les espècies arbòries.

– Usar tots els sentits per a reconeixement d'espècies.

– Fer servir recursos plàstics per al treball amb vegetals: dibuix, calcs de

fulles, d'escorces, motlles d'escaiola, etc.

– Aprendre a usar les claus d'identificació.

– Observar comunitats vegetals.

– Elaborar quadrats de vegetació i de transsectes.

– Calcular l'edat dels vegetals a partir de troncs tallats trobats.

• Fauna. Observar animals en el seu medi és difícil amb un grup d'alumnes

que són sempre sorollosos. Però no llenceu la tovallola, hi ha molts grups

que són "immunes" a aquesta classe de pertorbacions i que us permetran

aprofundir en aquest món si sou uns bons educadors:

– Invertebrats: observació directa a ull nu o amb lupa de mà.

– Peixos: poden ser observats des de fora de l'aigua.

– Rèptils i amfibis: molts d'ells poden ser observats amb relativa facilitat.

– Ocells: són animals difícils d'observar quan es va en grup, poden es-

coltar-se els seus cants, poden trobar-se restes (plomes, nius, menjar,

petjades...).

– Mamífers: molt difícils d'observar directament, es poden trobar les se-

ves restes (petjades, caus, menjar, pèls enganxats a les bardisses...).

• Intervenció humana i aspectes d'ecologia de sistemes i problemes ambien-

tals. El nostre paisatge mediterrani porta la petjada humana des de molt

de temps enrera. Per tant rarament trobarem algun paisatge que no hagi

estat modificat poc o molt i que mostri les restes d'aquesta modificació.

Podem observar:

– Restes de la intervenció humana en el passat.

– Tipus de poblament humà.

– Elements actuals sobre el paisatge: conreus, granges, habitatges...

– Existència i tipus de ramaderia actual.

– Transformacions del paisatge degudes a l'home.

– Problemes ambientals passats i presents.
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5.6. Estudi de camp previ

Ja tenim localitzat el lloc, n'hem fet la cartografia i hem fet una primera estima-

ció d'allò que ens agradaria treballar amb els alumnes. Cal, doncs, que el lloc

triat sigui objecte d'un estudi de camp previ. A vegades realment s'inverteix

l'ordre i es comença fent un reconeixement succint sobre el terreny per a ano-

tar les coses més característiques de l'espai i així tenir una idea dels continguts

que podrem treballar. En qualsevol cas aquest estudi ens permetrà:

• Comprovar sobre el terreny allò que volem treballar

• Descobrir elements possiblement interessants que en un primer moment

ens poden haver passat desapercebuts, o d'altres que volíem incloure i que

no són prou visibles.

• Abraçar com més aspectes millor, per a ser tan ampli com sigui possible

• Repetir-lo, si és possible, diverses vegades i en diferents èpoques de l'any.

5.7. Elaboració d'activitats

Un cop estudiades a fons totes les possibilitats de l'indret escollit caldrà que

elaborem les activitats que portarem a terme amb el grup d'alumnes. Per a

fer-ho caldrà tenir en compte:

• Ser adequades al nivell de comprensió dels alumnes i amb les exigències

del currículum escolar. En aquest sentit l'itinerari pot abastar una forquilla

de dos o tres cursos amunt o avall.

• Pensar en activitats tan actives com sigui possible (i això no vol dir que

totes siguin de moviment).

• Que les activitats, si és possible, estiguin lligades entre elles.

• Que han d'anar en progressió de menys a més.

• Combinar, si és possible, diferents tipus d'activitats.

• Introduir, si és possible, tècniques de treball de camp de les ciències ambi-

entals: ecologia, botànica, zoologia, etc.
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5.8. Guia de l'alumne

Sobretot en els nivells superiors de l'ensenyament és molt interessant poder

tenir un quadern de camp o guia de l'alumne on aquest pugui anar anotant els

resultats de les seves observacions. La guia ha de complir els objectius següents:

• Explicació clara i espaiosa.

• Adequada a l'edat dels alumnes (tipus de lletres, d'il·lustracions...).

• Pot contenir dibuixos i fotografies, però no cal incloure-ho tot: ells poden

dibuixar (o completar dibuixos).

• Amb tot el necessari per al treball, però no excessivament extensa.

• Preveure la seva utilització en diferents èpoques de l'any.

• Impresa de manera digna però econòmica i de la màxima qualitat.

5.9. Guia del professor

Cal redactar una guia per al professor o una guia didàctica de l'itinerari. La

guia ha de complir els objectius següents:

• Ha de definir els objectius del treball.

• Ha de definir la metodologia que s'emprarà.

• Ha de relacionar els continguts a treballar.

• Ha de donar indicacions pràctiques: hores de treball, lloc de trobada, des-

plaçaments, material que cal portar, que es farà en cas de pluja o mal

temps, etc.

• Ha de donar idees per a relacionar el treball de camp amb el que es porta

a terme a la classe.

5.10. Guia interna de treball

Cal redactar una guia interna del treball a fer per tal que el pugui portar a

terme qualsevol educador ambiental.

Ha de contenir:

• El material de l'alumne.

• La guia didàctica per al professor.

• Una informació de base extensa.

• Minutatge i explicació del desenvolupament de la feina a portar a terme,

tan detallada com sigui possible.
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6. Ús i elaboració de jocs i simulacions en educació
ambiental

6.1. Ús dels jocs en educació ambiental

Qualsevol tipus de joc pot ser usat en EA amb la transformació necessària;

tal com veurem més endavant caldrà que, partint d'una estratègia bàsica, el

reorientem cap a allò que volem aconseguir, en aquest cas objectius de tipus

ambiental. El que busquem amb la introducció de jocs és que fent una activitat

divertida arribem a canviar alguns comportaments.

Els tipus de jocs que podem incorporar són els habituals:

• Jocs de taula.

• Jocs d'exterior.

• Jocs d'interior de simulació.

• Combinacions de jocs de diversos tipus.

6.2. Forma d'ús dels jocs

Dins dels programes d'EA podem usar els jocs de diverses maneres, però les

podem reduir a tres de bàsiques que són les següents:

1. Ús del joc com a element central. Les fases dins d'aquesta modalitat serien:

• Fer un treball preparatori.

• Fer la presentació del joc.

• Jugar i portar a terme el desenvolupament del joc.

• Portar a terme una discussió de síntesi.

• Finalment pot donar lloc a un treball posterior.

2. Ús del joc en dos moments consecutius, per a millorar-ne el desenvolupa-

ment:

• Fer un treball preparatori.

• Fer la presentació del joc.

• Jugar i portar a terme el desenvolupament del joc.

• Portar a terme una discussió de síntesi.

• Jugar i portar a terme el desenvolupament del joc per segona vegada, apor-

tant allò que ha sorgit en la discussió anterior.

• Portar a terme una segona discussió de síntesi.

• Finalment pot donar lloc a un treball posterior.
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3. Ús del joc com a element inicial d'un treball:

• Fer la presentació del joc.

• Jugar i portar a terme el desenvolupament del joc.

• Portar a terme una discussió de síntesi.

• Fer una sessió d'explicació i estímuls suplementaris.

• Finalment pot donar lloc a un treball posterior.

6.3. Fases del joc

A continuació veurem de manera més ampliada com s'ha de desenvolupar

cadascuna de les fases del joc:

• Localització dels jocs adequats. Podríem classificar els jocs per a EA en tres

grans grups:

– Jocs sinòptics. Tenen com a objectiu presentar resums de sistemes o

processos. Solen ser molt generals.

– Jocs de capacitat i pràctica. Tenen com a objectiu desenvolupar la co-

municació entre els diferents interessos de la comunitat.

– Jocs d'administració general. Aquests jocs aporten una valuosa expe-

riència sobre actuacions i tècniques referents a complexos sistemes

d'administració i planificació global.

• Sessió informativa. La preparació correcta d'un exercici de simulació hau-

ria de ser tan breu i directa com sigui possible. Cal donar tres tipus

d'informacions:

– Presentació del context i dels objectius de la simulació.

– Explicació de la simulació com a mètode d'ensenyament.

– Descripció de la mecànica fonamental de la simulació proposada.

L'objectiu és presentar els trets fonamentals i posar el joc en marxa:

– Cal transmetre entusiasme.

– No donar excessives explicacions sobre el joc.

• Jugar (sessió de treball). El paper de l'educador ha d'anar variant en funció

del desenvolupament del joc i no pot ser sempre el mateix:

– S'ha de fomentar la participació i els descobriments personals.

– Combinar les explicacions generals i l'activitat de grup. A vegades es

poden donar explicacions concretes a un petit grup.

– L'educador pot adoptar diverses funcions a part de la de director del

joc: pot modificar les regles quan calgui, no posar-se nerviós pel so-

roll...
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• Sessió de síntesi. Aquí la tasca de l'educador es fa més explícita i concreta,

ja que ajuda els participants a la revisió del seu treball, fent-los veure allò

que han après i relacionar-ho amb la realitat de la situació.

Es poden seguir unes preguntes claus:

– Es considera el joc útil, adequat o estimulant?

– Hi ha hagut alguna cosa frustrant en aquest model de joc concret?

– Quins suggeriments podrien fer-se per a millorar el joc?

– Quin ha estat el grau de realisme del joc?

– Què ha estat el més negatiu en tota la representació?.

• Avaluació. És una fase posterior que pot fer l'educador amb el seu equip

o amb l'equip que ha dissenyat el joc, en la qual aporta les conclusions

de les diferents sessions de síntesi que s'han donat en el desenvolupament

del joc. No hi ha actualment un model únic d'avaluació.

6.4. Elaboració de jocs

En diversos casos haurem d'enfrontar-nos al repte de fer-nos nosaltres matei-

xos un joc, bé perquè cap dels que hi ha s'adapta bé a les nostres pretensions,

bé perquè hem rebut un encàrrec específic en aquesta línia. Proposem a con-

tinuació les fases de l'elaboració de jocs d'interpretació i de simulació.

6.4.1. Definició del problema

Es tracta de definir els objectius generals del joc i concretar-los en la forma

més exacta que ens sigui possible.

Hem de partir d'una temàtica ambiental en la quals ens interessi aprofundir:

• Problemes de tipus territorial o urbanístic: autopistes, aeroports...

• Problemes relacionats amb l'ús i el consum d'aigua.

• Problemes relacionats amb l'ús i el consum de materials.

• Qualsevol altra problemàtica ambiental que ens pugui sorgir.

6.4.2. Finalitat del joc

Cal tenir clar què volem dels participants un cop acabi el joc.

Ens poden ajudar les qüestions següents:

• Per què pensem que hem d'usar un joc en aquesta situació?

• Hi ha altres jocs que cobreixin aquest tema o temes similars?

• Quina serà la principal preocupació metodològica?

• Per a qui està pensada aquesta simulació?

• On i quan s'usarà el joc?

• De quant de temps disposarem?
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• Quins recursos (personal, materials...) tindrem al nostre abast?

6.4.3. Composició de l'argument

És una descripció breu (i parcial) del procés que s'està elaborant. Ha de ser

sintètica. Cal que s'equilibrin els plantejaments inicials i les possibilitats pràc-

tiques reals.

Fixa l'escena, és a dir, el marc en els diferents components del joc. És el punt de

partida del joc. A vegades hi pot haver un argument general i altres arguments

ocults només visibles per determinats components del joc.

6.4.4. Definició dels papers

Poden estar definits en l'argument inicial, però tenen una entitat pròpia im-

portant per tal que els considerem a part. Tenen en compte els aspectes

següents:

• Quins són els personatges essencials per a l'acció?

• Quines decisions han de prendre's i per què?

• Qui proporcionarà les dades per a prendre les decisions?

• Qui exercirà el control sobre la presa de decisions?

• Quins papers podríem inventar-nos per a proporcionar altres mecanismes

de control?

• Quin tipus de persones o de comportaments poden ser representats per

un intèrpret?

6.4.5. Establiment de les regles del joc

Són molt importants ja que són les que fa que el joc funcioni i permeten do-

nar-li dinamisme si estan ben elaborades.

Les interaccions comencen amb l'elecció dels participants i el coneixement

dels seus papers, i continuen amb un seguit de tirades amb daus o nombres

aleatoris.

També pot tractar-se d'un procés continu amb un altre tipus de temporització

(control per temps).

S'ha d'estar disposat a la modificació de les regles en funció dels resultats ob-

tinguts a la fase de prova.

6.4.6. Sistema de control (o comptabilitat del joc)

Serveix per s mesurar d'una manera objectiva la validesa dels resultats obtin-

guts. Es poden fer càlculs senzills o bé complexos mitjançant ordinadors.
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Normalment es proporcionen taules de valors a les quals els jugadors poden

referir-se a l'hora de prendre en consideració determinada acció.

6.4.7. Construcció d'un prototipus

Normalment cal provar els jocs moltes vegades. És millor partir d'un model

simple al qual es van afegint els diferents ajustaments.

En cada fase cal decidir entre diferents opcions:

• Riquesa de detalls o simplicitat de manipulació.

• Complexitat o facilitat de la representació.

• Aprenentatge altament estructurat o implicació en el joc lliure.

• Immediatesa manual o precisió informàtica.

• Objectius d'alt nivell o objectius específics.

• Sistema tancat o sistema obert.

6.4.8. Sessions d'assaig

Sempre s'ha de provar el joc en una situació tan realista com sigui possible

abans de la seva posada en marxa definitiva. S'ha de poder provar el prototip

i introduir-hi les modificacions necessàries, ja que gairebé mai es dóna un joc

de simulació acabat del tot.

6.4.9. Elaboració final

Cal elaborar un manual d'ús en el qual consti:

• El context del joc.

• Una exposició d'intencions.

• La descripció dels diferents papers.

• L'argument del joc.

• Les fases que tindrà el joc.

• Els sistemes de comptabilitat i de control.

• El nombre de participants requerit.

• Les necessitats logístiques i materials.

• Una descripció completa de tot l'equipament especial.

• El temps que dedicarem al joc (2-3 hores per sessió màxim).
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7. Ús i elaboració de tallers en educació ambiental

7.1. Definició de taller

Un taller és una activitat o conjunt d'activitats que ens permeten arribar a uns

resultats mitjançant la realització d'unes tècniques concretes. A vegades hi ha

determinats tipus de jocs que es plantegen com a tallers, però és millor reservar

la paraula taller per a quan es duu a terme alguna tècnica manipulativa, sigui

dins l'edifici o fora.

En la majoria d'entitats d'EA és l'educador el que es desplaça amb el material

del taller al centre educatiu i el desenvolupa allà mateix. Per a fer-ho, es fan

servir les instal·lacions del centre ja que a vegades es requerirà una aula tipus

laboratori, que disposi d'aigua corrent i de taules que puguin suportar una ma-

nipulació damunt seu per part dels alumnes. També és possible que en alguns

casos part del material usat en el taller l'aporti el centre educatiu o els mateixos

alumnes. Per exemple, en el taller de paper reciclat, el paper vell és bo que el

portin els alumnes i fins i tot que el tinguin preparat i en remull el dia anterior.

Pot ser al revés: un taller que estigui preparat en un espai concret on portem

els alumnes. Si disposem d'un centre d'EA podem habilitar una sala laboratori

on poder portar a terme els tallers amb els alumnes. Això ens donarà encara

més joc, ja que podrem tenir-hi materials difícilment transportables, com ara

un aquari o un terrari, o materials de rebuig que ens puguin servir per a portar

a la pràctica els nostres tallers.

7.2. Elaboració de tallers

Podem usar tallers ja elaborats per altres persones o equips d'EA per als nos-

tres programes educatius, sempre que siguin d'ús lliure o obtenint els corres-

ponents permisos. Ara bé segurament cap serà adequat als nostres propòsits

concrets o bé haurem de fer un procés d'adaptació per aconseguir-ho.

Per a l'elaboració de tallers d'EA tindrem en compte els passos següents:

• Plantejament i objectius. Definir sobre què volem tractar en el taller i quins

objectius volem aconseguir. En el plantejament del taller hem de tenir tot

un seguit d'aspectes:

– Ha de ser una activitat que es pugui portar a terme en una hora o dues

com a màxim. Seria ideal que si el volem portar a terme en un context

escolar, ens limitéssim a l'horari habitual dels grups, que és d'una hora
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per sessió. Ampliar aquest horari sovint provoca trastorns als centres

de canvi de professorat i és més difícil d'encaixar correctament.

– Es poden encadenar tallers, però resulta més complicat des del punt

de vista logístic. Aquests tipus de tallers només es poden portar a ter-

me quan disposem d'un centre d'EA en el qual som nosaltres els que

muntem l'horari i aleshores podem preveure-ho. També és possible fer

aquest tipus de tallers quan els centres educatius organitzen "setmanes

ambientals", en les quals es trenca el rígid horari escolar durant uns

dies.

– Han de tenir uns objectius clars que puguin desenvolupar-se en aquest

període temporal. Siguem concisos i clars a l'hora del plantejament.

És millor un objectiu simple que pugui acomplir-se correctament, que

una llarga llista que serà impossible de portar a la pràctica.

– No plantejar coses molt complicades d'execució o que requereixin

molt de material. Pensem que haurem de portar el material a sobre en

la majoria de casos i això pot complicar molt la logística del taller. Hi

ha un temps imprescindible perquè els alumnes es familiaritzin amb

el material i la tècnica i si això és complex arribarem al final de l'hora

sense haver ni començat.

• Continguts. Definir exactament els temes que tractarem i la relació que

puguin tenir amb el currículum escolar. En principi qualsevol contingut

pot ser inclòs com a contingut d'un taller. Potser els que es desenvolupin

en entorns urbans o escolars haurien de centrar-se més en temes d'ecologia

urbana, mentre que els que puguem portar a terme en centres de natura

poden ser diferents tècniques d'ecologia de camp. Sense voler ser exhaus-

tius podem proposar la llista de temes següent:

– Aigua. Estalvi d'aigua, depuració i potabilització...

– Energia. Energies renovables: solar, eòlica...

– Residus. Separació correcta de residus en origen: paper, plàstic, matèria

orgànica...

– Observació de la natura.

– Construcció d'elements diversos: nius per ocells, aquascopis, menja-

dores...

– Elaboració de perfums, de tints, de derivats diversos de plantes...

– Tècniques d'ecologia de camp.

– Elaboració de transsectes.

• Elaboració de materials. Comprar o fabricar nosaltres mateixos els materi-

als que seran necessaris per al desenvolupament del taller. Dins dels mate-

rials a elaborar per als tallers hi ha diverses categories. Tot i que no sempre

són totes necessàries, convé fer-ne el repàs per a tenir-ho en compte.

Podem distingir els tipus de materials següents:
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– Materials escrits per a l'alumne. Es pot tractar de fitxes amb qüestions

i espai per la resposta, també poden contenir alguna figura o gràfica

que sigui necessària per al desenvolupament correcte del taller. Hem de

tenir en compte que només s'han de preparar quan siguin necessaris,

ja que un excés de fitxes pot ser contraproduent si no està justificat.

També es pot tractar de materials informatius que només serveixen

per a la consulta i que es recullen en acabar el taller. Cal que estiguin

adequats al nivell d'alumnes que portarà a terme i que ja s'ha explicat

en l'apartat corresponent.

– Materials de mercat o comercials. Són materials ja existents que trobem

a les botigues i que ens poden servir per al taller (safates, pots diversos,

imants, agulles, estisores...). Quan algun material d'aquests estem se-

gurs que el tenen habitualment a les escoles, no caldrà que l'aportem

nosaltres, però aleshores haurà de quedar clar en la guia didàctica i

haurem d'assegurar-nos d'alguna manera que el tindrem a la nostra

disposició el dia i hora del taller.

– Materials elaborats per al taller. A vegades no trobem els materials ela-

borats prèviament i els hem de construir nosaltres. També es pot trac-

tar d'un tema pressupostari: hi ha determinats materials minoritaris

que són molt cars de compra, però que es poden construir fàcilment

amb materials molt simples, com és el cas d'una premsa per a assecar

plantes.

Les condicions dels materials, per al taller, han de ser les següents:

– Tant en el cas de compra com en el d'elaboració és molt important

tenir en compte la seguretat dels materials, sobretot si van destinats

a un públic infantil.

– Han de ser realment útils.

– Han de tenir coherència ambiental amb els objectius del taller (no gas-

tar molta aigua, molt de paper...).

– S'han de poder transportar fàcilment per una sola persona (és ideal que

puguin anar dins una caixa).

– Han de ser prou resistents com per a suportar el transport i la manipu-

lació per part dels alumnes (fitxes plastificades, protegides...).

• Elaboració de la guia del professorat. Escriure una guia didàctica que ori-

enti el professorat sobre tots els aspectes del taller. Sempre cal redactar una

guia per al professorat o una guia didàctica del taller que podrem enviar

prèviament al centre o professorat que ha demanat el taller, per tal que

tingui en compte tot un seguit d'aspectes que faran que el taller pugui

funcionar bé. Per això d'alguna manera ens haurem d'assegurar que la rep
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correctament i que se l'ha llegida. Vigilar en els centres on hi ha molt de

professorat que arribi a la persona que és la tutora dels alumnes amb els

quals hem de fer el taller.

Encara que el taller el portem a terme en el nostre centre de natura, també

és important tenir redactada aquesta guia, ja que hi ha un percentatge de

mestres prou interessats i motivats, que agrairan l'existència d'aquest ma-

terial que els pot ajudar a integrar el treball fet en el taller que desenvolu-

pen a l'escola.

La guia didàctica ha de contenir com a mínim els apartats següents:

– Ha de definir els objectius del treball i el nivell al qual es dirigeix.

– Ha de definir breument la metodologia que s'emprarà.

– Ha de llistar els continguts a treballar.

– Ha de donar indicacions pràctiques: durada, condicions de l'aula,

nombre màxim d'alumnes que poden assistir al taller, material que

cal tenir preparat per part del centre i amb quina antelació, telèfons i

adreces de contacte per si hi ha algun dubte.

– Ha de donar idees per a relacionar el treball del taller amb allò que es

porta a terme a la classe o amb els continguts curriculars demanats pel

Departament d'Educació.

• Elaboració de la guia interna de treball. Cal elaborar una guia interna

minutada sobre com serà exactament el desenvolupament del taller. Cal

redactar una guia interna del treball a fer per tal que el pugui portar a ter-

me qualsevol educador ambiental. No ens cansarem de repetir la necessi-

tat d'aquest pas, sobretot en el cas d'un centre en el qual treballen diversos

educadors.

Solament podria deixar-se de fer en el moment que sigui una sola persona

i que faci un únic taller, ja que si es porten a terme diversos tallers, al cap

d'un temps la memòria falla i va bé tenir apuntat, de manera detallada, el

desenvolupament del taller.

Ha de contenir:

– Relació de tot el material del taller en forma de llista per tal que es

pugui revisar ràpidament abans de fer-lo. Si es tracta de material que

cal comprar o elaborar prèviament caldrà avisar-ho d'alguna manera

per a no trobar-nos sense material fungible en el moment de començar

el taller i quan ja no hi ha temps de comprar res.

– Guia didàctica per al professorat. Cal adjuntar un model de la guia

elaborada per a tenir-la sempre present i poder afegir, si escau, possibles

modificacions sobre la base redactada.

– Informació de base extensa sobre el tema a tractar. A l'hora de fer el

taller segur que haurem buscar diferents fonts informatives per a tenir
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una base a l'hora de plantejar-lo als alumnes i respondre'n les qüesti-

ons. Aquest material és bo tenir-lo o bé imprès (si és curt), o bé en al-

gun format electrònic que puguem consultar més endavant.

– Minutatge i explicació del desenvolupament de la feina a portar a ter-

me, tan detallada com sigui possible. En el cas dels tallers aquest apar-

tat és molt important, ja que no disposem de tot el temps del món,

sinó que ens hem de limitar a la sessió escolar. Per això ens serà útil

saber de quina manera hem de començar el taller i què hem d'estar

fent el minut 10 o bé en el minut 25, per tal que en el minut 55 ha-

guem obtingut els resultats esperats.

Naturalment si fem aquest taller de forma repetida no haurem de tornar

a consultar aquest document, però ens servirà per a veure possibles mo-

dificacions que anem introduint i sobretot per a recuperar ràpidament la

dinàmica del taller quan faci temps que no el portem a terme.
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8. Ús i elaboració de recursos audiovisuals: el vídeo en
educació ambiental

8.1. El vídeo en l'ensenyament

El vídeo és una eina didàctica molt poderosa que s'adequa a les noves capaci-

tats de percepció i de comprensió dels alumnes, però cal que estigui integrat

d'una manera natural en les diferents formes d'ensenyament.

Al principi de la introducció del vídeo molts centres van córrer a muntar la

seva sala de vídeo per a mostrar-la orgullosos als pares dels alumnes i donar

així una imatge de prestigi i de modernitat que els centres més modestos no

podien oferir.

Es pensava també que la introducció del vídeo per si sol faria miracles en

l'aprenentatge dels alumnes. Posteriorment s'ha vist que només usant adequa-

dament aquest mitjà es pot millorar l'aprenentage d'una manera significativa.

8.2. El vídeo en l'educació ambiental

Naturalment podem incorporar aquesta eina tan poderosa en els programes

d'EA, en els quals s'ha d'integrar des del moment de la seva concepció i fer-ne

un bon ús amb totes les indicacions que donarem a continuació en aquest

capítol.

En EA el vídeo ens permet veure processos temporals molt llargs en un període

curt de temps: creixement d'una planta, d'un animal, fenòmens geològics...

Sense abusar d'aquest fet, ja que es tracta de transmetre també que la natura té

els seus propis ritmes que no es poden saltar, en determinades ocasions això

ens serà útil.

D'altra banda ens ofereix la possibilitat de veure al mateix temps fenòmens

que tenen lloc en punts molt distants del planeta. Parlar dels diferents llocs

del planeta on, per exemple, podem trobar clima de tipus mediterrani és fàcil

si disposem d'imatges per a fer-ho. D'aquesta manera es posen al nostre abast

els treballs de tipus comparatiu.

8.3. El missatge audiovisual

Per a entendre millor la força del missatge audiovisual hem de comprendre

prèviament algunes coses importants.
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Tenim un cervell amb dos hemisferis cerebrals, el dret i l'esquerre, cadascun

amb unes funcions molt concretes, tot i que vinculats entre ells. Veiem el

funcionament de cada hemisferi:

• Hemisferi esquerre. Aquest hemisferi és el que el nostre sistema educatiu

s'ha dedicat a potenciar i, per tant, domina a la nostra societat, és bàsica-

ment analític.

És l'hemisferi del processament lineal, en el qual domina l'abstracció,

l'anàlisi rigorosa de les coses i la concatenació. Es desenvolupa més tarda-

nament en la nostra evolució individual com a persones, però de seguida

passa a fer un paper predominant.

• Hemisferi dret. Aquest hemisferi és el que va lligat a l'emotivitat i al

processament en paral·lel. És el que es desenvolupa primer, i va lli-

gat a l'aprenentatge tridimensional dels infants, en el qual no domina

l'abstracció, és analògic. Percep el món d'una manera global i multisenso-

rial. És emotiu i intuïtiu.

Aquest hemisferi és el que entra en joc quan es mira un vídeo (o pel·lícula)

ja que hi ha una articulació entre imatge i so i percebem les coses amb una

gran globalitat (tot i que encara hi podrien entrar en joc altres sentits).

Això ens porta a concloure que no tots els temes són adequats per a ser

tractats en vídeo, ja que aquells que siguin massa analítics patiran amb

aquesta forma d'expressió.

8.4. Ús de videogrames didàctics

Entenem per videogrames un programa de vídeo integrat per vídeo i àudio.

Podem distingir els dos grans grups següents:

• Les videolliçons. Són una classe magistral en vídeo igual que la podria

impartir un professor o professora en qualsevol centre.

Ara bé, presenten un seguit d'avantatges ja que permeten mostrar imat-

ges en moviment que van acompanyades d'un so. També són aptes per a

mostrar temes en els quals hi ha transformacions. Exemple: el creixement

d'una planta a partir de la llavor.

Pel fet de tractar-se d'un vídeo també té la seva creu, ja que no és útil per a

temes massa abstractes o verbalistes. A més, el visionament es fa en temps

real, no es pot aturar per a repensar alguna cosa que no s'ha entès, a no

ser que hom miri el vídeo sol a casa on es té la llibertat d'anar endavant

i endarrere tants cops com es vulgui.

• Els vídeos motivadors. Tal com diu el seu nom és un videograma en el

qual predomina la part emotiva més que la purament instructiva. Solen

ser usats com a desencadenant per a fer un treball posterior.
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Els avantatges són precisament el seu caràcter motivador que s'insereix

en una pedagogia activa. Estan més lligats al món de l'afectivitat, de la

sensibilitat, de les emocions, de la intuïció...

Els inconvenients per si sols no generen aprenentatge i obliguen a una

dinàmica participativa en la qual el professorat ha de formar-hi part en-

cara que no s'hi trobi gaire disposat. La tensió generada pel visionament

ha de derivar-se cap a tasques d'investigació, de confrontació, de diàleg i

d'intercanvi.

8.4.1. Errors en l'ús de videogrames

Atès que el vídeo és un instrument nou dins el sistema educatiu, molts cops es

produeixen diversos errors en fer-ne ús a causa d'una manca de coneixement.

Aquests errors cal evitar-los de qualsevol manera i per a fer-ho els hem de

conèixer. Els més habituals són els següents:

• Preparació deficient, això inclou que:

– Hem de veure prèviament el vídeo.

– Hem de vigilar que tots els aparells funcionin i que el vídeo es vegi i

se senti correctament.

• Introducció deficient. Dins d'aquí podem fer:

– No explicar la història si es tracta d'una narració.

– No explicitar gaire el tema o els continguts.

– No fer introduccions massa llargues, ja que avorriran el nostre públic.

• Visionament deficient:

– La mida de la pantalla ha de ser adequada, així com els altaveus.

– Hem d'estar presents i tornar a veure el vídeo amb els alumnes. Hem

d'exigir també que el professor o professora habitual dels alumnes es-

tigui a la classe amb nosaltres (no ha de sortir de classe o dedicar-se

a corregir).

• Visionament fora de l'aula:

– L'ideal és veure el vídeo en el lloc de treball habitual dels alumnes.

• L'exigència de prendre notes durant el visionament també és un error ja

que els alumnes es despisten i es perden part de la projecció. Si es vol

fer això s'ha de veure el vídeo una segona vegada, aleshores prenent-hi

apunts.

• Igualment, quan es treballa amb programes de tipus motivador, no és ade-

quat l'ús de qüestionaris prefabricats i tancats. Com en el cas anterior, és

millor veure el vídeo una segona vegada.
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8.5. Ús de videolliçons

En cas que ens disposem a fer ús d'un videograma que entri clarament dins

de la categoria de videolliçó, ens caldrà fer una preparació prèvia per part de

l'educador, que ha d'incloure com a mínim els aspectes següents:

• Visionament previ:

– Visionament previ del vídeo: mai hem de projectar un vídeo que hà-

gim vist prèviament.

– Cal llegir la guia didàctica que l'acompanya.

– Cal pensar en la realitat dels alumnes que tinguem i fer-ne la corres-

ponent adaptació.

– Cal verificar que tinguem tots els aparells necessaris i que aquests fun-

cionin correctament.

• Introducció:

– Cal fer una petita introducció abans del visionament del vídeo.

– Cal situar breument el videograma en el seu context.

– Intentar crear expectatives en els alumnes (potser plantejant alguna

qüestió).

– Desfer falses expectatives que puguin crear-se (dir el que no és el vídeo).

– Aclarir alguns conceptes o paraules clau que siguin necessàries per a

entendre el vídeo correctament.

• Procés de visionament:

– Ha de ser tècnicament correcte: imatge, so, espai.

– L'educador ha de participar-hi i tenir-hi presència activa.

– És convenient situar-se en una posició que permeti veure les reaccions

dels alumnes.

– Millor fer projeccions amb grups reduïts, els grups nombrosos no són

gaire adequats.

• Després del visionament:

– Aclarir els termes que han quedat confusos.

– Reforçament dels coneixements adquirits.

– Control o avaluació de l'aprenentatge adquirit, de les actituds provo-

cades o de les reaccions suscitades.

– Ampliacions de conceptes o de coneixements.

– Integració i síntesi de les aportacions rebudes.
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8.6. Ús dels programes motivadors

En cas que ens disposem a usar un vídeo motivador, els apartats de preparació

prèvia, introducció i visionament, els realitzarem igual que en el cas de les

vídeolliçons. Ara bé després del visionament haurem de canalitzar la tensió

generada cap a una acció constructiva i a favor del medi, sobretot si hem estat

visionant un vídeo de denúncia davant d'alguna agressió soferta en el medi.

Aquesta fase posterior la podem dividir en tres fases:

• Fase A:

– És la de la verbalització d'emocions.

– Comunicació lliure i espontània.

– Com a educadors avaluem l'efecte produït.

• Fase B:

– És la fase en la qual ajudem a prendre distancia.

– Actitud més reflexiva i crítica.

– El professorat intervé activament.

• Fase C:

– Ampliació de continguts.

– Investigacions sobre el tema o temes tractats.

– Treballs d'integració o de síntesi.

Dins d'aquesta última fase podem incorporar tot un seguit de tècniques

diverses, entre les quals podem destacar les següents:

– Fer el treball posterior al visionament en petits grups.

– Fer el treball posterior a títol individual: respondre qüestionaris, fer

resums...

– Classificar les idees exposades per ordre d'importància.

– Elaborar qüestionaris per part dels alumnes per tal que els responguin

altres grups.

– Tècniques diverses: pluja de paraules, cartells, expressió corporal...

– Integració amb altres recursos instrumentals: imatges fixes, ordina-

dor...

8.7. Aprofitament de material no didàctic

Són els materials que no estan pensats per a un ús didàctic específic: infor-

matius, documentals, llargmetratges, anuncis, etc. Aquests tipus de materials

presenten un seguit d'avantatges sobre els didàctics:
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• Qualitat tècnica: normalment estan fets amb molts més mitjans econò-

mics, tècnics i professionals.

• Facilitat d'accés: es poden copiar des de la televisió, lloguer de pel·lícules,

programes publicitaris, Internet (YouTube)...

• Caràcter motivador: es tracta d'un material que els alumnes identifiquen

ràpidament com de no pertanyent a l'escola i per això els atreu més.

• Connexió amb l'entorn sociocultural: facilita la motivació de l'alumne i

l'anàlisi crítica de coses que té cada dia davant seu.

8.7.1. Criteris per al seu ús

Naturalment les mateixes coses que fan aquests tipus de materials interessants,

poden girar-se en contra nostra i poden haver-hi alguns inconvenients, com

ara que no estan pensats didàcticament, són massa llargs, no tenen cap guia

didàctica, van dirigits a un públic adult...

Tot això té solució i la llista possible de coses a fer pot incloure les següents:

• Refer els programes o veure'n trossos seleccionats.

• Introduir correctament el programa per a pal·liar problemes de compren-

sió.

• Elaborar una guia didàctica que ens servirà en el futur o per a altres pro-

fessors.

Els usos que podem donar a aquests materials són molt variats i poden inclou-

re, entre d'altres, els següents:

• Usar-los com a vídeo suport, ajuda per a diferents explicacions.

• Exercicis de percepció, d'observació, de memòria visual... sobretot amb

alumnes de nivells inferiors.

• Exercicis de verbalització a través de programes que es veuen sense cap

sentit crític.

• Aprenentatge de llengües estrangeres, ja que molts d'ells contenen la ban-

da sonora original en anglès o altres idiomes, encara que això cauria fora

de l'àmbit de l'EA.

• Exercicis de doblatge imaginatiu.

• Models de comportament negatiu i positiu.
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• Exercicis d'anàlisi de la forma audiovisual del missatge.

• Exercicis d'anàlisi dels valors transmesos pel document.

8.8. Producció de videogrames

Encara que aquest no és un curs de producció de vídeo, com a educadors am-

bientals hem de conèixer les bases d'aquest ofici, tant per a valorar els mate-

rials que ja ens arriben fets com, si escau, poder encarregar l'elaboració del

material a la nostra mida amb una bona base de coneixement de les fases de

producció que inclourien el preguió, el guió (literari i audiovisual), la realitza-

ció, la postproducció i la guia didàctica.

8.8.1. Preguió

Abans de començar a fer qualsevol altra cosa, ens cal fer un treball escrit o

preguió que inclogui el següent:

• Seleccionar un tema. Pensar sobre quin tema volem que tracti el nostre

vídeo.

• Acotar el que es tractarà d'aquest tema. Naturalment aquest tema pot ser

molt ampli, per la qual cosa haurem d'acotar molt bé dins del tema general

que hem escollit; per exemple, si hem escollit el riu, caldrà que decidim si

parlarem tan sols del bosc de ribera, de l'aprofitament humà de l'aigua o

del procés d'autodepuració del riu.

• Definir els objectius del videograma. Què pretenem aconseguir amb la seva

visualització?

• Trobar la idea audiovisual adequada per tal de tractar aquest tema. Això

és un exercici d'imaginació i mirem d'intentar visualitzar (mentalment)

com ens imaginem tot el que volem tractar en forma d'imatges. Passem

de l'estructura analítica de l'hemisferi esquerre a l'estructura global de

l'hemisferi dret.

• Cercar informació i documentació. Mirem de posar-nos al dia del tema

que volem tractar ja que no podem permetre'ns transmetre errors o infor-

macions que ja no siguin actuals.

Tot això ens porta a l'elaboració de la sinopsi, que és una presentació resumida

del que serà el programa quant a continguts i plantejament, així com sobre el

tipus de tractament audiovisual se li donarà.
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8.8.2. Guió del videograma

Amb tota aquesta feina prèvia ja ens podem posar a elaborar el guió definitiu

del videograma que haurà de tenir dos nivells ben diferenciats:

• Guió literari. Presentació d'una narració susceptible de ser tractada audio-

visualment. escrivim el desenvolupament del vídeo sense fer menció a les

imatges que l'acompanyaran.

• Guió audiovisual. És la transcripció escrita de les imatges i sons tal com

apareixeran després a la pantalla, desglossat normalment en seqüències i

plans, en cadascun dels quals ha de figurar-hi la durada. S'anomena story

board quan es presenten els plans i les seqüències dibuixades. Per a fer el

guió AV normalment s'usa una plantilla predefinida que ens permet anotar

més còmodament tots els detalls.

8.8.3. Realització

La realització és el conjunt d'operacions per a convertir en imatges i sons el

guió audiovisual.

Normalment s'inicia amb un pla de treball on han de figurar les necessitats

de personal i de material, així com les localitzacions de cada seqüència. En

les produccions més costoses hi ha persones que assumeixen cadascuna de les

múltiples tasques que requereix aquest procés: el realitzador (o director, en

cinema) és el responsable de tot el procés; el localitzador buscarà els millors

llocs; el director de fotografia tindrà en compte els millors enquadraments per

a cada imatge, la llum, etc.

En funció de la postproducció posterior caldrà seguir un ordre determinat:

lineal (cronològic) o no lineal. En el nostre cas és molt important tenir en

compte que alguns fenòmens naturals només es poden filmar en determinat

moment de l'any: la floració d'una espècie, l'aparellament, la cria... i això ha

de planificar-se molt bé en el moment de fer el pla de treball. A vegades no

poder filmar un determinat fenomen implica retardar un any sencer tota la

producció.

8.8.4. Postproducció

La postproducció és com s'anomena l'edició de tot el material filmat i fotogra-

fiat. També s'anomena muntatge (en cinema).

Es tracta de seleccionar les imatges i posar-les en l'ordre correcte. Actualment

es realitza amb programes d'ordinador molt complerts (Final Cut Pro, iMovie,

Adobe Premiere, entre d'altres) que permeten una gran llibertat d'acció, però

que requereixen una gran quantitat d'hores de treball i un gran domini de les
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eines informàtiques. Generalment s'inicia amb l'enregistrament de tot el ma-

terial recollit en el disc dur de l'ordinador, bé per còpia directa dels discos o

de les targetes de la càmera o bé per traspàs via cable de les imatges que estan

enregistrades sobre cinta, cada cop més escasses. Si bé la tècnica varia contí-

nuament cada any que passa, l'art del muntatge és quelcom que es manté i

que necessita moltes hores d'ofici. Ara bé, la tècnica ha permès democratitzar

una mica tota aquesta feina i qualsevol de vosaltres pot realitzar edicions mí-

nimament dignes a condició de passar-hi un bon grapat d'hores.

Un aspecte molt important de la postproducció és la sonorització. Bé sigui

amb els sons d'ambient que haurem obtingut dels enregistraments a la natura

o de músiques que puguem incorporar. Tot plegat es pot fer amb els mateixos

programes esmentats abans que cada cop tenen la part d'àudio més ben aca-

bada. La locució és millor enregistrar-la a part en un estudi especialitzat o bé

per mitjans més modestos, tot en funció del pressupost de què disposem.

8.8.5. Guia didàctica

L'últim pas de l'elaboració d'un videograma didàctic ha de ser l'elaboració

d'una guia didàctica que tant pot servir per a nosaltres a nivell intern, com per

a terceres persones que hagin d'usar el videograma que hem elaborat.

Ha de contenir els elements següents:

• Descripció del contingut del videograma.

• Objectius didàctics.

• Informacions complementàries. Incloure les dades necessàries per a un

bon ús del programa.

• Suggeriments didàctics. Poden ser per la fase d'abans, durant i després de

la projecció.

• Bibliografia o activitats d'ampliació.
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