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Mirades per a la transformació: La recerca 

 

Sessió virtual, dijous 25 de març de 17h a 19h 

Vídeo consultable aquí i al web www.cnea.cat  

 

 

Objectius de la sessió  

▪ Recollir idees per potenciar la ciència feta des de la ciutadania 

▪ Debatre sobre com fomentar la recerca en educació ambiental a Catalunya 

▪ Tractar sobre com la divulgació científica pot contribuir a la transformació col·lectiva 

▪ Realitzar aportacions per a les bases compartides d’una estratègia per transitar a la 

cultura de la sostenibilitat 

 

 

Programa de la sessió 

17:00 Benvinguda a la sessió 

Sílvia Albareda, UIC 

Mar Grasa, UB 

17:10 Presentació de la dinàmica de la sessió i els ponents de la taula rodona 

Ana Romero, AMB 

17:20 Taula rodona: de la recerca a l’acció transformadora 

▪ Ciència ciutadana: Josep Perelló, UB 

▪ Recerca en educació ambiental: Gisela Cebrián, URV 

▪ Divulgació de la recerca: Anna Ramon Revilla, CREAF, UAB 

18:20 Dinàmica deliberativa 

18:50 Tancament i cloenda 

Núria Roca, Universitat de Barcelona 

19:00 Fi de la sessió 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J4Hlh31BWMU
http://www.cnea.cat/
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Benvinguda a la sessió 

Sílvia Albareda, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i Mar Grasa, de la Universitat de 

Barcelona (UB) 

 

 

 

Benvinguts i benvingudes a aquesta quarta sessió del 2n Congrés Nacional d’Educació 

Ambiental dedicat a la recerca per a l’acció transformadora.  

 

En primer lloc ens presentem, som la Mar Grasa, professora d’Educació ambiental i coordinadora 

de l’assignatura de Desenvolupament Sostenible a la Facultat de Biologia a la Universitat de 

Barcelona, i la Sílvia Albareda, professora de Didàctica de les ciències experimentals on es fa 

educació per la sostenibilitat a la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya 

i coordinadora del grup de recerca consolidat de Sostenibilitat i Educació Integral.  

 

Avui en aquesta sessió treballarem per identificar juntes els reptes i les accions necessàries 

que des de la recerca i l’educació ambiental hem d’identificar com a prioritàries per assolir 

l’acció transformadora, que és urgent i improrrogable. 

 

Us donem les gràcies per invertir el vostre temps i esforç en aquesta jornada, des del Comitè 

Organitzador del Congrés, del que formem part la Generalitat de Catalunya, amb els departaments 

de Territori i Sostenibilitat (DTES) i Ensenyament, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) i les 

nostres universitats. 

 

Que ens calen les aliances per l’acció transformadora, que és el nucli central d’aquest congrés, 

ho tenim molt clar ja a aquestes alçades, la pregunta és com podem fer-ho millor. Molts dels 

reptes que al inscriure-us ens heu comunicat apunten en aquesta direcció: cal connectar ciència 

i ciutadania i cal connectar la ciència amb estratègies d’educació ambiental i per a la 

sostenibilitat que aconsegueixin la transformació. 
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La recerca científica pot contribuir a l’acció transformadora i interactuar amb els i les educadores 

ambientals a través de 3 àmbits als quals pertanyen els convidats de la taula rodona que 

participaran al llarg de la sessió. 

 

- a través de la recerca en educació ambiental i per a la sostenibilitat, que revisa l’eficàcia 

de les pràctiques educatives, analitza i avalua els resultats de les mateixes per tal d’aportar 

i retornar noves estratègies didàctiques que possibiliten fer una educació transformadora. 

 

- a través de la comunicació i divulgació científica per part dels propis centres de recerca, 

que han de constituir una font d’informació ràpida, accessible i coneguda tant o més com 

accessibles com resulten les fake news, a l’abast de l’educació ambiental i la societat. 

 

- a través de la recerca conjunta amb la societat o ciència ciutadana, on tant científiques 

com ciutadania col·laboren en la cerca de la pregunta i les respostes a través del mètode 

científic, resultant un procés d’aprenentatge mutu i amb gran potencial transformador. 

 

Professionals d’aquests tres àmbits: la comunicació científica ambiental, la ciència ciutadana i la 

recerca en educació ambiental i per la sostenibilitat són els que hem volgut acollir en aquesta 

sessió perquè entre tots, puguin analitzar com cal comunicar la ciència, com fer que la 

ciutadania s’apropi a ella i hi participi i com fer que la recerca en educació ambiental i 

educació per la sostenibilitat aconsegueixi interactuar amb les educadores ambientals que 

la posen en pràctica. Com ens podem conèixer millor entre els diferents col·lectius que fem 

recerca en educació ambiental i els que fan ciència ciutadana. 

 

Volem aconseguir aquesta connexió indispensable que necessitem plasmar en la nova 

Estratègia Catalana d’Educació Ambiental que de manera participativa, entre tots els assistents 

a aquest congrés estem començant a construir per avançar plegats cap a una societat d’autèntic 

benestar, socialment justa i ambientalment sostenible. 

 

La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest de manera cruenta i despullada la connexió 

entre totes les espècies de la terra i l’obligatorietat de protegir els ecosistemes i la biodiversitat 

per garantir la salut humana. No podem parlar de la salut de les persones i de la salut dels 

ecosistemes, perquè la pandèmia ens ha mostrat que tot està connectat i cal parlar de salut 

planetària. En un any, la conjunció dels esforços de ciència, societat i voluntat política han 

començat a disminuir la taxa de mortalitat, indicador despietat i incontestable. La pandèmia del 

canvi climàtic a la que l’educació ambiental fa front, avança més lentament però és 

igualment letal i ens amenaça igualment a tot el planeta. Sembla que només es podrà fer front 



          

 5 

a l’emergència sanitària i climàtica fent sinèrgies entre la ciència, l’acció ciutadana i una 

voluntat política transformadora. 

 

Per això, hem de recollir i reciclar allò que d’oportunitat ens ha deixat aquesta pandèmia de 

confiança en la ciència i redirigir-la a les emergències ambientals i anar més enllà. Necessitem 

transmetre que la ciència és accessible a tothom i tothom hi te alguna cosa a fer per resoldre 

els problemes.  

 

La ciència és una manera de pensar sobre els problemes per cercar solucions: identificant 

preguntes, formulant hipòtesis, observant i analitzant. I descobrint que algunes són errònies. A 

vegades això es pot percebre com una debilitat, o pot donar la idea de que els missatges són 

confosos però hem de saber explicar que ben al contrari, és tota una garantia de solidesa. Per això 

és molt important ensenyar com es construeix el coneixement científic, per pulveritzar i desactivar 

aquestes fake news sense fonament.  

 

Des de la recerca científica cal formar equip amb les educadores ambientals, i arribar al punt que 

tot projecte de recerca incorpori en l’equip, a professionals de l’educació que permetin 

comunicar, dissenyar estratègies educatives aprofitant els resultats de la recerca i incorporar-les 

en els objectius del propi projecte. 

 

Des de la Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2015) i l’aprovació de 

l’Agenda 2030 amb els seus ODS al 2015, la sostenibilitat te un enfocament integrador que 

relaciona a l’hora les dimensions social, ambiental i econòmica del desenvolupament 

sostenible. Aquest tarannà integrador és el que també s’ha volgut assolir en aquest congrés. 

 

Tots i totes podem fer ciència i totes i tots podem fer recerca del que fem, com l’educació 

ambiental, per fer-ho millor. Es tracta de tenir motivacions per fer-ho i saber com fer-ho. En 

aquesta sessió d’avui, com ja hem dit,  hem convidat a diferents experts dels àmbits de la recerca 

en sostenibilitat, la comunicació científica i la ciència ciutadana i ha investigadors que han fet 

accions transformadores en sostenibilitat, perquè a través de les seves reflexions i els seus 

testimonis, siguin inspiradores per passar de la recerca en educació ambiental a l’acció 

transformadora. 

 

Esperem que  en aquesta sessió puguem gaudir i aprendre molt uns dels altres.  

 

Ara li passem la paraula a l’Ana Romero de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Presentació de la dinàmica de la sessió i els ponents de la taula rodona 

Ana Romero, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

 

 

 

Bona tarda a tothom, us recordem que les sessions del congrés s’enregistren i que per tant les 

podreu veure en diferit a la web del CNEA.  

 

Esperem que n’aprenguem molt tots els que estem aquí, ja que mirant els perfils de les persones 

inscrites hem vist que un 13% dels inscrits en aquesta sessió són persones vinculades a la recerca 

però de la resta, una gran majoria són persones que treballen en l’administració pública, en 

entitats, mestres, etc. Això a priori respon a un dels objectius del Congrés que és buscar aquestes 

interseccions entre la gent que participem, sortir de la nostra zona de confort i sobretot enriquir-

nos mútuament per anar cap a aquesta acció transformadora i col·lectiva que busca el Congrés. 

 

Perfil dels participants de la sessió 

 

A continuació es mostren els resultats del formulari d’inscripció de la sessió, en el qual es van 

preguntar vàries coses i es va obtenir un total de 141 respostes. 

 

Quasi un terç dels assistents es dediquen a la coordinació de projectes, un 10% són professionals 

de l’educació ambiental i un altre 10% es dedica a la recerca. En general s’evidencia una gran 

diversitat de perfils presents en aquesta sessió. 
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A què es 

dediquen 

professionalment 

els participants? 

 
 

En quant a la situació laboral, prop de la meitat dels inscrits treballen per l’administració pública, 

i cal ressaltar en aquesta sessió en concret que un 13% dels participants treballen en universitats 

o centres de recerca. També s’observa un percentatge important de persones que treballen per 

entitats. En general les situacions laborals són molt diverses. 

 

Quina és la 

situació laboral 

dels participants? 
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La gran majoria dels inscrits (86%) a la sessió coneixen el concepte de ciència ciutadana, front a 

un 14% que ho desconeix. Més de la meitat d'assistents a més, han organitzat o participat en 

alguna iniciativa d’aquest tipus. 

 

Saben els 

participants què 

es la ciència 

ciutadana? 

 

 

La gran majoria dels assistents coneixen projectes d’educació ambiental, i tot i que un 26% dels 

participants ho desconeixen, els agradaria saber-ne més. Més d’un terç dels inscrits han participat 

en alguna iniciativa o projecte d’educació ambiental. 

 

Coneixen els 

participants 

projectes 

d’educació 

ambiental? 
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Una àmplia majoria dels assistents (83%) coneix iniciatives de divulgació de la recerca, i una bona 

part, el 36% també ha participat en alguna iniciativa d’aquest caire. 

 

Coneixen els 

participats 

iniciatives de 

divulgació de la 

recerca? 

 

 

 

 

La temàtica on els participants han mostrat més preferència ha estat la ciència ciutadana, seguit 

de la recerca en educació ambiental i la divulgació de la recerca en últim lloc. Tot i així les tres 

temàtiques tenen resultats semblants i en conseqüència a la sessió se'ls va dedicar el mateix 

temps. 

 
 

Preferència dels 

participants pels 

temes de la sessió 
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La última qüestió del formulari d’inscripció preguntava sobre quin creien els participants que era 

el major repte el l’àmbit de la recerca i l’educació ambiental. La resposta era oberta i se n’ha 

elaborat un recull per temàtiques a continuació. 

 

El repte més àmpliament esmentat ha estat el de la difusió i visibilització de la recerca en 

educació ambiental de cara a la ciutadania o col·lectius no experts en la matèria. 37 de les 

respostes d’aquesta pregunta es refereixen a la difusió com al principal repte que ha de transmetre 

els temes de la recerca i els seus resultats per a que la població pugui accedir a aquest 

coneixement. 

 

Reptes de l’àmbit de la recerca i l’educació ambiental identificats pels inscrits a la sessió 

Difusió i visibilització de la recerca en educació ambiental 37 aportacions 

Donar visibilitat i difusió a la recerca en l’àmbit de l’educació ambiental és el repte més  àmpliament 

esmentat. Cal que les entitats i ciutadania coneguin en les temàtiques actuals de la recerca en Educació 

Ambiental així com les accions que es desenvolupen en el seu marc. Per tal que s’aporti informació des de 

la pròpia experiència ciutadana i que els resultats siguin més accessibles. La difusió de la recerca ha de 

contribuir també a donar-li valor a la disciplina i a sensibilitzar el públic general. Es fa especial èmfasi en la 

divulgació dels resultats de manera constructiva i didàctica per a públics no especialitzats, per  fer la ciència 

i l’educació ambiental més accessible a la ciutadania i provocar així un canvi en la mentalitat i hàbits. Aquest 

repte està intrínsecament relacionat amb la resta de reptes plantejats. 

Aplicació pràctica dels resultats de la recerca per una acció educativa 

transformadora 

23 aportacions 

 Es planteja el repte des de la vessant de la recerca, en tant que el propòsit últim d’aquesta en el camp de 

l’educació ambiental és proporcionar informació que pugui ser aplicada i transformada en accions que 

generin canvis. Manca un ús de les conclusions, una connexió que esdevingui pont entre la recerca i les i 

els educadors ambientals que exerceixen professionalment. Calen esforços en aquesta línia de vincular 

ambdós àmbits, la recerca i l’educació, que generi eines pràctiques o propostes d’actuacions concretes. La 

recerca ha de tenir el rol real de millora de l’educació ambiental, i ha de constar de mecanismes que 

transformin el coneixement en acció. 

Millora de la comunicació i el vincle entre la recerca i l’educació ambiental 15 aportacions 

Per aconseguir el repte anterior, es planteja un nou repte consistent en la millora de la comunicació i el 

vincle entre la recerca i l’educació ambiental. Aquest, repte també aborda la pròpia transferència 

d’informació entre els professionals d’ambdós àmbits. Cal d’acostar ambdues vessants, aconseguir la 

cooperació i compartir resultats entre projectes. La recerca pot obtenir molta informació dels i les 

educadores ambientals així com d’altres agents educatius, però cal que s’enfoqui en les necessitats reals 

d’aquests entorns. En un àmbit tan ampli com l’educació ambiental, s’han de tenir en compte agents 

diversos implicats, a més dels educadors ambientals, cal tenir en compte entitats i l’educació formal a l’hora 

de formar aquests vincles. Segons algunes aportacions, més que establir un vincle, cal integrar la recerca 

dins la pròpia disciplina de treball de l’educació ambiental. 

La conscienciació de la societat 15 aportacions 

La presa de consciencia per part de la ciutadania és l’objectiu final de l’educació ambiental, així com 

l’impuls de canvis per aconseguir una societat més sostenible. Segons els assistents, per aconseguir aquest 

repte cal sensibilitzar la població general i de manera col·lectiva, proporcionar educació també en adults i 
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fer front als corrents negacionistes. Cal incidir en el pensament crític i en la cura de l’entorn i de les 

persones, apel·lant al sentiment de pertinença. El canvi s’ha d’evidenciar en hàbits i en valors i creences i 

s’ha d’assolir mitjançant una bona comunicació i educació ambiental que es basi en els resultats de la 

recerca. 

Valorització de la recerca en educació ambiental 8 aportacions 

Un altre repte identificat és el d’aconseguir que la societat valori la recerca en educació ambiental. Per fer-

ho cal difondre la funció i importància d'aquesta disciplina així com apel·lar a sectors influents com la 

universitat, les empreses, les administracions i governs, que han de recolzar polítiques d’afavoriment i 

priorització de l’educació ambiental. 

Increment de la participació de la ciutadania en la recerca d’educació 

ambiental 

7 aportacions 

Es posa èmfasi en la necessitat de crear oportunitats de participació per a la ciutadania, amb una implicació 

activa, aportant dades i informació que contribueixi a la conservació. Es fa referència a metodologies dels 

països anglosaxons i processos de participació comunitària.  

Major finançament de la recerca en l’àmbit de l’educació ambiental 6 aportacions 

Algunes aportacions es van referir al repte del finançament o els recursos necessaris per desenvolupar 

projectes de recerca i per aconseguir una transdisciplinarietat. 

Altres 13 aportacions 

Finalment es recullen altres aportacions que fan referència principalment a la necessitat de realitzar més 

recerca en l’àmbit de l’educació ambiental i al repte de contrastar dades i fonts d’informació per establir-

ne la veracitat. Altres aportacions es refereixen a ampliar el terme “educador/es ambientals” o a temes com 

la profesionalització, a la recerca transdisciplinar, la sostenibilitat, la priorització i la incoporació d’eines 

noves al sistema educatiu. 

 

 

A continuació faré un breu resum dels reptes que vam identificar en la sessió d’obertura del 

Congrés que es va realitzar al gener. Perquè totes les sessions del congrés, de les quals aquesta 

és la quarta, les construïm a partir del que els propis participants de la sessió de gener van aportar 

com a necessitats. L’objectiu que no hem d’oblidar és que el resultat de totes aquestes mirades, 

que és com vam anomenar les diferents sessions del congrés, ens permeti tenir una base per a la 

renovació de l’Estratègia Catalana de l’Educació Ambiental. Ràpidament faig un resum 

d’aquests reptes que de fet la Sílvia i la Mar ja han inclòs en les seves paraules. 

 

A la sessió inaugural del novembre, ens parlaven els tres experts que van venir, de la importància 

que l’educació ambiental mantingui una mirada crítica, però també un llenguatge de possibilitat 

i avui ens enfoquem sobretot en aquesta segona part, en com la recerca ens pot proposar 

possibilitats i maneres de fer per transformar col·lectivament. En certa manera la mirada crítica es 

inherent, és natural a la recerca, però aquest llenguatge de possibilitat, de construir una realitat 

diferent és el que hem de construir entre tots, buscant aquest reforç de la divulgació, aquesta 

connexió entre la ciència i les possibles vocacions científiques, entre l’educació ambiental que fan 

els educadors i les educadores ambientals i el món de la recerca, etc. 
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Alguns dels reptes que es van identificar a la sessió d’obertura del gener són: 

 

Alguns dels reptes de l’àmbit de la recerca i l’educació ambiental identificats a la sessió 

d’obertura del CNEA 

▪ Com fer arribar la ciència als no científics 

▪ Com crear ponts que puguin arribar a la ciutadania 

▪ Com fomentar les vocacions científiques 

▪ Com millorar i incrementar la divulgació 

▪ Com podem les persones que treballem en educació ambiental identificar la veracitat i el rigor de la 

informació que ens arriba 

▪ Quines vies hi ha per fomentar la recerca 

▪ Com implicar els centres educatius 

▪ Com aprofitar el talent universitari 

▪ Com fer més entenedors, més propers, els temes de recerca 

Pel que hem vist de les persones que us heu inscrit a la sessió d’avui, que no sempre són persones 

que venen a totes les sessions, s’ha ressaltat la importància del com implicar la ciutadania en 

aquesta transferència de la recerca. S’ha fet força èmfasi en aquesta participació ciutadana.  

Dit això, no m'estendré més, només donar algunes indicacions abans de donar pas a les 3 

persones que estaran amb nosaltres a la taula rodona. 

A la plataforma teniu un xat on podeu compartir impressions, reflexions, etc. i teniu un espai 

específic per a preguntes, en cas que vulgueu fer alguna pregunta als ponents, la podeu encabir 

en aquest espai i els moderadors ens les faran arribar. 

 

A continuació donem pas als tres ponents d’aquesta tarda, a qui hem compartit una mateixa 

pregunta: Com es pot transitar des de la recerca a l’acció col·lectiva i transformadora? Cada 

ponent tindrà 10 minuts per respondre o compartir les seves idees de manera lliure. 
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Josep Perelló - Ciència ciutadana 

 

En Josep Perelló és professor agregat de la Universitat de Barcelona des de 2008, físic, expert en 

sistemes complexos, interessat en el comportament social col·lectiu. Lidera el grup d’investigació 

OpenSystems de la UB, grup multidisciplinari que se centra en les arts i la participació del públic 

com a elements fonamentals en la forma de fer ciència. A través de la ciència ciutadana, treballa 

amb molts actors per constituir col·lectius d’investigació fets a mida per abordar preocupacions i 

temes compartits. També ha coordinat l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona,  

 

 
 

En Josep va fer una primera introducció sobre què és la ciència ciutadana, seguit d’un recorregut 

pel context actual d’aquesta: 

 

La ciència ciutadana es defineix com un model de recerca on la participació del públic en 

general és fonamental. Sense ella no seria possible i això suposa convidar el no expert, el públic 

general a participar d’una recerca que pot tenir diverses etapes i fases i on se’ls pot convidar en 

certs moments i no tenen perquè acompanyar la recerca sencera però és fonamental la seva 

aportació per poder dur a terme la recerca en qüestió. 

 

La definició donada és molt general degut a la gran fluïdesa de la ciència ciutadana, que no té un 

camp o espai de treball fixat. Això seguirà en el futur i voldrà dir que sempre tindran un espai 

per créixer i que la ciència en general ha de ser ciència ciutadana i no pot ser d’una altra manera. 

 

Precisament el terme ciència ciutadana, neix a partir de la dècada del 1990 amb dues línies de 

pensament que tenen tensions o complementarietats. Una primera és la possibilitat que dona 
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la ciència ciutadana de recollir massivament una gran quantitat de dades, i l’altra és la idea 

de que cadascú pot aportar un granet de sorra i construir una muntanya, que serveixi per a tots.  

 

Gràcies a persones que tenen vocació i a que es dona una infraestructura per aportar les dades, 

es pot recollir un coneixement que cadascú per separat no podria aconseguir mai. Aquest és 

un aspecte a destacar de la ciència ciutadana i també un dels grans èxits, ja que a partir del 2012 

s’han publicat en múltiples revistes treballs de recerca que han aprofitat aquesta gran possibilitat 

que ofereix la ciència ciutadana. 

 

Diversos científics socials han insistit en aquesta visió de la ciència, com Alan Irwin en el seu llibre 

Citizen Science, on parla de que la ciència hauria de respondre a les preocupacions de la 

ciutadania. La ciència ciutadana ha d'exercir aquesta resposta. Ha de ser una actitud científica 

d’estar atenent les necessitats i les preocupacions que puguin tenir grups, col·lectius o individus 

de diverses naturaleses.  

 

La ciència ciutadana també neix del convenciment de que la ciutadania pot aportar un 

coneixement fiable. “Com a científics experts quan cedim la nostra confiança en la ciutadania o 

a altres grups, estem reconeixent que aquelles persones tenen un coneixement valuós, una 

experiència en el camp. La ciutadania en certs casos, és la millor coneixedora del propi problema, 

pel fet de viure-ho de primera mà, i pot ser més útil que un científic que simplement recull dades 

d’una estació ambiental. Aquest fet aporta una riquesa a la ciència que sense la participació seria 

impensable tenir.” 

 

D’altra banda, cal destacar l’interès de la població per involucrar-se en iniciatives de ciència 

ciutadana. Actualment existeixen multitud de plataformes que ofereixen fàcil accessibilitat a 

participar en projectes de ciència ciutadana. Per fer-ho diverses plataformes operen en streaming 

o per internet i permeten fer aportacions o observacions de ciència ciutadana des de casa.  

 

En termes d’educació, la ciència ciutadana resulta molt interessant, i un dels espais típics de la 

ciència ciutadana és la col·laboració amb escoles. La participació en projectes de ciència 

ciutadana permet a l’alumnat transformar l’esforç d’aprenentatge en una experiència vital, 

com qualsevol altre investigador. La ciència ciutadana esdevé una altra manera d’entendre i 

assumir coneixement. Tant l’alumnat com el professorat valoren molt poder tenir una interacció 

propera amb científics professionals. L’alumnat a més, mostra interès per realitzar aquests 

projectes amb les seves amistats, fet que ens empeny doncs a considerar la ciència ciutadana 

com una activitat social, on el diàleg entre participants genera coneixement, ja sigui sobre 

observacions i recollida de dades o sobre hipòtesis científiques més complexes. La ciència 
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ciutadana s’està construint sobre tots aquests espais esmentats i en altres, així com amb diversos 

públics que vinculen els projectes científics amb els seus propis interessos i necessitats. 

 

L’esforç de col·laborar i revisar les dades amb els participants els aporta una altra visió i un enfoc 

des de la recerca. Finalment en cas de presentar els resultats de la recerca en format divulgatiu, 

aporta un retorn i un sentiment de gratitud i de pertinença amb aquell treball i amb la ciència. Un 

projecte de ciència ciutadana té valor a nivell científic, un benefici per als participants ja que 

contribueix a la millora de l’entorn i un valor afegit sentimental pel context i procés de la pròpia 

participació en el projecte.  

 

Sense aquesta dimensió social, la ciència ciutadana no tindria cap sentit. Des del grup de 

recerca OpenSystems de la UB, ens declarem fora de qualsevol disciplina, ja que responem a 

inquietuds que sorgeixen des d’altres espais, i no comencem cap recerca sense comptar amb 

altres actors de caire social o fora del seu àmbit acadèmic, amb els quals establim diàlegs que 

fixen l’àmbit de recerca. El propi exercici de la ciència ciutadana pot tenir connotacions i 

conseqüències que no es podien anticipar d’entrada i pot acabar transformant-se en moviments 

i experiències vitals compartides. 

 

Gisela Cebrian - Recerca en educació ambiental 

 

La Gisela Cebrián és professora lectora Serra Húnter del Departament de Pedagogia de la 

Universitat Rovira i Virgili. Ha centrat la seva carrera investigadora en l'Educació Ambiental i per 

la Sostenibilitat. Ha participat en diferents projectes de recerca sobre canvi climàtic i universitats, 

disseny i avaluació de competències en sostenibilitat i l'ús de metodologies actives 

d'ensenyament-aprenentatge.  
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La Gisela Cebrián va començar la seva ponència definint aquells continguts que tractaria durant 

la seva intervenció dins l’àmbit de la recerca en educació ambiental: 

 

 

 

Actualment dins de la recerca d’educació ambiental es parla també de: 

- Educació per al Desenvolupament Sostenible 

- Educació per la Justícia Climàtica 

- Educació sobre el Canvi Climàtic 

- Educació per a la Ciutadania Global 

 

Tot i que existeixen algunes diferències entre les vessants, totes elles busquen promoure 

processos educatius que generin coneixements, actituds, valors, comportaments i estils de vida 

per un futur sostenible i una transformació social positiva.  

 

Els àmbits on trobem més recerca en l’actualitat, que no sempre es publica, és sobretot en 

l’educació formal, en concret a l’educació superior i a la primària i secundària. Hi ha menys 

recerca a l’educació infantil, en l’educació professional i en l’educació o formació d’adults.  

 

Dins l’educació superior i primària la recerca se centra majoritàriament en l’ús de metodologies 

actives, com pot ser l’aprenentatge per projectes, orientat a problemes o l’aprenentatge-servei 

(Aps), que busca veure com les metodologies promouen el desenvolupament de coneixements, 

valors, actituds i competències en sostenibilitat. També hi ha força recerca sobre la integració de 
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l’educació ambiental o per la sostenibilitat en el currículum, publicacions relacionades amb 

programes específics, com poden ser el programa Escoles Verdes o Escoles Sostenibles a nivell 

nacional i internacional, i també existeixen molts estudis centrats en el professorat i l’alumnat. 

Aquests últims estudis posen el focus en la percepció i els coneixements de professorat i alumnat 

i en el desenvolupament de competències que ajudin a crear un futur més sostenible. 

 

En relació a l’educació no formal també es troba molta recerca en relació a museus, parcs 

naturals i centres d’educació ambiental que presenten projectes, programes específics o 

innovacions. 

 

 

Transparència de la presentació de Gisela Cebrián sobre la recerca en educació ambiental. 

 

La Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible va provocar un canvi i va ser un 

catalitzador per a la recerca en educació per a la sostenibilitat, tot i així segueixen quedant algunes 

“assignatures pendents” on no s’ha aconseguit progressar al llarg dels últims anys. 

 

Una de les crítiques dins de l’àrea de recerca en educació ambiental és que la majoria d’estudis 

són publicacions d’experiències, bones pràctiques o estudis de casos i aquest fet ens ha deixat 

amb alguns buits o “assignatures pendents”. 
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Les Nacions Unides, la pròpia UNESCO, ha posat èmfasi en l’aprenentatge al llarg de la vida i 

com la sostenibilitat o l’educació ambiental s’ha de treballar al llarg de tota aquesta vida, des 

de l’educació infantil fins a la formació d’adults i també en els diferents tipus d’educació: 

formal, no formal i informal. Existeix molta recerca en l’educació formal, menys en l’educació no 

formal i és pràcticament inexistent en el camp de l’educació informal. Aquest fet és 

especialment significatiu degut s’ha assenyalat que molts dels coneixements o competències 

en sostenibilitat s’adquireixen a través de l’aprenentatge social: diàlegs, participació en 

entitats i associacions, etc. Una de les grans preguntes és com es poden investigar i documentar 

aquests processos.  

 

Una altra de les assignatures pendents és la transformació holística. Existeixen moltes 

experiències, bones pràctiques i estudis de casos però no s’ha aconseguit una transformació o 

canvi holístic de les institucions o sistemes educatius que involucri a tots els nivells i tots els 

àmbits de les organitzacions. Es plantegen línies de recerca emergents sobre com es poden 

transformar les organitzacions o quines competències cal per al lideratge d’aquest canvi 

sistemàtic. 

 

Finalment existeix una última tendència emergent que s’ha treballat molt al llarg dels últims anys 

i que estudia les competències en sostenibilitat. En aquest àmbit s’observa que hi ha molts 

marcs de competències que coexisteixen entre ells i que sobretot s’han centrat en l’educació 

superior i el professorat o mestres en formació. Dins aquest àmbit s’estudien quines metodologies 

d’aprenentatge o quins processos contribueixen al desenvolupament de les competències en 

sostenibilitat així com quin tipus d’avaluació és necessària.  

 

A nivell europeu, arran del Pacte Verd Per Europa que busca crear una Europa climàticament 

neutra al 2050, aquest any va sorgir una convocatòria que buscava finançar projectes de recerca 

i una de les àrees era com a través de l’educació es pot facilitar que la ciutadania actuï en 

temes de canvi climàtic i sostenibilitat. Des de la Comissió Europea es busca desenvolupar, a 

través d’aquests projectes, marcs de referència per als Estats membres, definir quines són les 

competències en sostenibilitat que s’han de poder treballar al llarg de la vida i promoure que 

aquests marcs es construeixin des de la multidisciplinarietat i la cocreació, integrant diverses 

disciplines i sectors i apostant pel treball conjunt d’investigadors experts amb professionals per 

generar un coneixement.  

 

Es posa èmfasi també en la participació activa de la infància i la joventut i es reconeix el paper 

clau que tenen aquests com a ambaixador/es. Aquesta participació s’ha de fomentar a través de 

diàlegs i intercanvis intergeneracionals, en col·laboració amb científics, educadors i 
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professionals i en activitats innovadores que facilitin l’adquisició de les competències. Exemples 

d’aquestes activitats innovadores són incubadores de participació ciutadana, ajuntaments 

informals juvenils o l’ús de xarxes socials i eines digitals. Aquest marc s’ha de poder implantar en 

les diferents institucions educatives, com escoles, universitats, institucions de formació, municipis 

o autoritats públiques generant un coneixement compartit. 

 

Es detecta necessari que la recerca prediqui amb l’exemple en el propi procés d’investigació. Es 

parla de processos d’aprenentatge clau en educació ambiental o per la sostenibilitat com són: els 

processos de col·laboració i diàleg, la interdisciplinarietat, els processos que involucren “tot el 

sistema” amb un pensament complex i diverses dimensions, processos d’innovació educativa i 

processos d’aprenentatge actiu i participatiu. La recerca en educació ambiental hauria de poder 

facilitar aquests processos a través de la pròpia investigació.  

 

Davant aquestes necessitats, la recerca ha de: 

- Ser participativa i orientada al canvi 

- Transformar enlloc d’informar 

- Tenir un impacte social 

- Fer prendre un rol actiu a participants i investigadors/es 

- Investigar amb les persones (i no sobre les persones, investigació col·laborativa) 

 

Per tal de passar de la recerca a l’acció o a la transformació, són necessaris mètodes que 

generin aquest vincle. En aquest sentit, cal destacar el mètode investigació-acció, que consisteix 

en un procés reflexiu que integra la recerca, l’acció i la formació. Com el seu propi nom indica, 

aquest procés implica realitzar recerca alhora que es desenvolupen accions. 

 

La investigació-acció parteix de problemes reals sobre el qual es planifiquen una sèrie 

d’accions per millorar la situació problemàtica, s’implementen les accions i es recullen dades i 

s’observa per fer una reflexió i redefinir el problema. Aquest tipus de recerca la realitzen els 

propis implicats i implicades i on es recullen dades de manera sistemàtica per explicar el procés. 

 

A l’hora de fer una recerca d’investigació-acció, cal plantejar algunes preguntes inicials per situar 

quin problema es vol estudiar, establint uns objectius, quins antecedents o estudis previs 

existeixen i fer-ne una revisió i finalment establir un marc conceptual sobre quines accions es 

poden emprendre per resoldre la problemàtica. 

 

Un cop establerts què es farà i per què, amb quin objectiu, cal decidir el com, la metodologia. Per 

fer-ho en la investigació-acció és necessari plantejar com es recolliran dades inicials per mostrar 
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la situació i com es recolliran a mesura que el procés avanci, quines accions es duran a terme i 

quins actors hi intervindran, els recursos necessaris i un pla de treball calendaritzat i les dades que 

es recolliran i com es generarà evidencia a partir d’aquestes. 

 

La recerca mitjançant aquest mètode ha de seguir l’estructura de qualsevol altre estudi, mostrada 

a continuació. 

 

 

Transparència de la presentació de Gisela Cebrián sobre l'estructura d’un estudi en genèric. 

 

Per acabar, algunes revistes on es publiquen investigacions científiques i innovacions 

educatives poden oferir informació tant a professionals de la recerca com a educadors i 

educadores, segons el nivell i contingut que es busqui. Algunes revistes d’innovació educativa són 

les de l’Editorial Graó (cat.grao.com) o Cuadernos de Pedagogía 

(www.cuadernosdepedagogia.com). Aquesta última consta d’una secció específica per 

experiències de diversos nivells educatius que comprenen des d’infantil fins formació professional 

o de docents. Algunes revistes que publiquen investigació són Enseñanza de las Ciencias 

(ensciencias.uab.es), que té una secció amb experiències didàctiques i on la majoria d’articles se 

centren en l’educació ambiental i per la sostenibilitat, o Revista de Educación Ambiental y 

Sostenibilitat (revistas.uca.es/index.php/REAyS), de nova creació per la Universidad de Cádiz. 

Totes elles poden ser espais interessants on llegir articles o publicar-los.  

 

La presentació que va projectar la Gisela Cebrián es pot trobar al web www.cnea.cat.  

http://www.cnea.cat/
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Divulgació en la recerca 

 

L’Anna Ramon Revilla és llicenciada en Biologia (UAB) i Màster en Comunicació Científica i 

Ambiental (UPF). Des de 2011 és la responsable de Comunicació del CREAF, el Centre 

d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, de la UAB. A més de les tasques pròpies de 

l’estratègia comunicativa del CREAF, amb el seu equip lideren la comunicació de projectes de 

ciència ciutadana com són Mosquit Alert, Alerta Forestal, etc. Actualment, col·labora amb el 

programa Els Matins de TV3 coordinant la secció de crisi climàtica i va col·laborar amb el programa 

de ràdio Sapiencia de La Xarxa coordinant la secció de medi ambient.  

 

 

 

La feina que desenvolupa l’Anna com a divulgadora és comunicar els avenços científics que fa 

el CREAF, com a centre de recerca del qual forma part, però també intentar explicar la utilitat de 

la ciència i la recerca que duen a terme així com promoure, des de la comunitat investigadora, 

que la recerca sigui útil i tingui un impacte social. La ponent va enfocar la mirada de la recerca 

al voltant de tres idees que van sorgir a la sessió inaugural del CNEA amb Paco Heras, Pablo Meira 

i Teresa Franquesa: les aliances, els ambients estimulants i la comunitat innovadora: 

 

Sobre les aliances, des de la recerca estem preparats i amb disposició a col·laborar, ja que s’ha 

comprovat que funciona i cada vegada es donen més col·laboracions. Un punt on es podria 

començar a col·laborar és en l’obtenció de recursos per a desenvolupar projectes. En aquesta 

qüestió els investigadors tenen una amplia experiència en demanar subvencions i poden ajudar 

als i les educadores ambientals. Sovint un gran problema és la manca de recursos per plantejar 

projectes ambiciosos i la col·laboració del sector professional de l’educació ambiental amb la 

recerca pot oferir una solució.  



          

 22 

 

El marc europeu, que es nodreix de fons públics, cada vegada aposta més per a que la ciència 

tingui un impacte en la societat, en la salut, en la política o en l’educació, amb un fort èmfasi en 

aquest últim sector. Un impacte implica canvis reals que es puguin mesurar: canvis, en les lleis, 

en nombre de morts, en el sistema educatius, etc. 

 

Cada vegada es fa més èmfasi des d’Europa en que s’ha de realitzar una recerca responsable, 

oberta, participativa i inclusiva. Aquestes diferents vessants o punts de vista s’han d’incloure a 

tots els projectes de recerca.  Aquests conceptes s’apliquen ja fa d’uns anys ençà començant amb 

projectes de ciència ciutadana, ciència oberta, incloent perspectiva de gènere i temes més socials. 

Aquests projectes els proporcionen experiència per poder embarcar-se en projectes educatius 

molt més potents. 

 

Els reptes ambientals i socials que se’ns presenten com a societat són tan complexos que cal 

conèixer les causes i la pròpia ciència de cada temàtica. En el cas de la pandèmia de la COVID-19, 

conèixer la matemàtica de l’epidemiologia i el funcionament del virus ha estat clau per entendre 

les mesures que calia aplicar.  

 

Com deien els ponents de la sessió inaugural del CNEA, “només podem contrarestar l’ansietat 

que frena a les persones per implicar-se en temes de canvi climàtic si els hi donem una 

esperança real, amb contingut i direcció”. Amb aquesta afirmació es vol donar a entendre que 

cal acompanyar i apoderar la societat per a que duguin a terme accions significatives, útils i que 

formin part de la solució. 

 

En aquest marc la ciència i l’educació tenen un punt de trobada: ambdues volen provocar 

aquests canvis i que el coneixement no es quedi tan sols en informació, sinó que serveixi 

per elaborar solucions. Per fer-ho és necessària la participació de tothom, per poder entendre 

les necessitats, per veure el coneixement que té la gent i integrar-lo també en la recerca i fer que 

les solucions que es puguin cocrear siguin més eficients, aplicables i acceptades. Falta una única 

peça que són els educadors, amb el seu coneixement del sistema educatiu, de la pedagogia, etc. 

Els educadors ambientals són professionals que es poden nodrir de la ciència de la recerca, i donar 

direccionalitat als continguts entre tots. 

 

En el cas de la crisi ambiental, cal transformar el discurs per passar-lo a un nivell diferent.  

Fa massa temps que es parla d’accions individuals, hàbits d’estalvi i consum i de mobilitat, sense 

contingut, sense una direccionalitat al darrere. No som conscients de quin paper juga l’energia, 

com i amb què es genera aquesta i quin impacte té sobre l’entorn. 
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Cal donar un perquè a les accions individuals, tenir coneixement de l’impacte que generen 

les petites accions i la causa d’aquest impacte, per ser crítics i repensar els hàbits. Com apuntava 

anteriorment Gisela Cebrián, els entorns amb intergeneracionalitat poden ajudar a repensar el 

model de societat de consum en què vivim, quina percepció i ús dels recursos hi havia 

anteriorment i què ens ha portat on som ara.  

 

Crec que tots volem cuidar la natura com a base del nostre futur i del nostre benestar i tot i les 

contradiccions que ens genera el capitalisme, sistema que volem canviar però en el qual estem 

acomodats. Tothom vol saber que allò que fa és útil i en saber el perquè allò és útil Revilla 

creu que les persones voldrem canviar i fer-ho amb més ímpetu. 

 

Recurrentment se’ns planteja en diversos contextos què poden fer les persones per combatre el 

canvi climàtic, i aquest fet evidencia que no s’està comunicant o no prou adequadament les 

accions. Se’n parla constantment però sembla que la societat desconnecti els problemes de les 

solucions. La unió d’educació ambiental i recerca pot ajudar en aquest punt a oferir canvis 

transformadors.  

 

En quant a ambients estimulants, Revilla es va alinear amb els anteriors ponents i va exposar que 

en trobem tant en la ciència ciutadana com en el propi mètode científic. Cal formular-se preguntes 

sobre allò que observem i les seves causes, proposar hipòtesis i intentar idear experiments, així 

com poder verificar la informació que es rep. S’ha d’aconseguir que l’educació ambiental 

també sigui un espai on fomentar l’esperit crític, acompanyats per professionals de la ciència 

que coneguin el mètode científic. Viure en primera persona i descobrir les problemàtiques 

ambientals de forma més reveladora han de ser part del procés. 

 

Hi ha molta informació que crea confusió i des de la comunitat científica junt amb els educadors 

s’ha de ser capaços d’explicar els dubtes i d’aplicar el coneixement, el pensament científic ha 

d’anar en línia amb objectius ambientals a l’hora d’afrontar problemes quotidians. 

 

Per últim una comunitat innovadora és una formula infal·lible: els centres de recerca compten 

amb comunitats pròpies que es poden apropar a la comunitat educativa. A més, existeixen 

comunitats on els educadors i educadores ambientals poden ser inclosos, com en termes de 

gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat del territori en plataformes com el Prismàtic, s’hi 

dialoga i s’hi penja informació científica en termes no experts i en català i on hi consta un espai 

d’educació ambiental que s’està desaprofitant. Plataformes com aquestes poden ajudar en la 

gestió del territori connectant gestors, polítics, científics i educació ambiental. 
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A Catalunya en temes de gestió del patrimoni natural, crisi climàtica i biodiversitat existeixen 

més de 30 institucions fent recerca, en temes forestals, agrícoles, marins, etc. Si es sumen 

temes d’energia, models i salut en relació amb temes ambientals, se superen els 50, per tant hi 

ha una massa crítica, una gran quantitat de projectes i una mobilització de recursos 

important on els i les educadores poden i es vol que col·laborin. 

 

Revilla va afegir a través del xat el següent missatge: 

El DTES té un aparador virtual de projectes de ciència ciutadana i natura actualitzat i ha creat un 

grup de treball estable de ciència ciutadana i natura amb molts actors diversos (ONGs, 

administració, educació, ciència, administració). Per si us interessa, enllaç aquí.  

 

Reflexions dels assistents entorn a les ponències 

 

Durant les ponències es van facilitar eines per a que els assistents poguessin expressar reflexions.  

 

Una de les reflexions va exposar la complexitat de la recerca en educació ambiental per a no 

experts, degut tant a el procés com a la dimensió d’aquesta. Es va plantejar la necessitat de cercar 

estratègies per avaluar i donar-li valor. Una altra reflexió plantejava el benefici de tenir un accés 

ràpid a recursos formatius per part de l’administració, en referència a la necessitat de connexió 

entre recerca i educació ambiental.  

 

- Pregunta: Helena del Pozo (Ajuntament del Prat): La recerca en educació ambiental segons 

com espanta una mica...perquè sembla un procés molt complex... i per la dimensió crec que 

cal cercar estratègies que ens permetin fer petis exercicis d'avaluació 

 

- Resposta: Gisela Cebrián sobre aquesta aportació va esmentar que una de les vies per resoldre 

aquest complexitat és la connexió i el treball conjunt, crític i expert entre persones que 

treballen l’educació ambiental al dia a dia. Als països anglosaxons resulta comuna la figura 

d’acompanyament o de feedback a professionals que busquen la millora o investigació-acció 

col·laborativa. Els i les professionals són qui realitza els canvis i les accions amb la seva pràctica, 

comptant amb l’ajuda d’investigadors/es que faciliten i donen suport i eines per a que aquest 

procés sigui sistemàtic i se’n puguin generar evidències en base a la veracitat. 

 

- Reflexió: J. Jaso: Crec que seria positiu un accés ràpid a la formació, a tallers i a seminaris de 

conscienciació per part de l'Administració i Ajuntaments d'una forma senzilla. Per exemple 

webs de fàcil accés per la població -publicitada- i per les escoles i/o instituts. Podria ser una 

oportunitat per generar treball al voltant del medi ambient.  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/ciencia-ciutadana-natura/
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Dinàmica deliberativa amb intervencions dels ponents i dels assistents 

 

Una vegada acabades les tres ponències al voltant de la recerca es va realitzar una dinàmica 

participativa amb els i les assistents a la sessió per tal que poguessin facilitar retroacció als 

ponents. La dinàmica es va dur a terme mitjançant l’eina participativa Mentimeter, on es van 

plantejar als assistents les preguntes oberta esmentades a continuació, amb les respectives 

respostes dels participants de la dinàmica. 

 

Dinàmica 1. Quines impressions us han generat aquestes intervencions? 

Es van obtenir 42 respostes. Una gran quantitat de les respostes (15) van ressaltar la cooperació 

entre recerca i educació ambiental com a eina imprescindible de treball per aconseguir una 

transformació. Moltes de les aportacions (15) també es van referir a la participació i a la ciència 

ciutadana com a eines de col·laboració i d’educació de la societat. D’altra banda es va fer al·lusió 

(4 aportacions) a la comunicació i el llenguatge accessible que cal promoure. Es van rebre 9 altres 

aportacions generals o sobre temes diversos. Finalment algunes (10) impressions van agrair les 

ponències per l’aportació d’idees i eines. Vegeu Annex 2 per a les aportacions textuals.  

 

Es va demanar també a través de l’eina participativa, que els assistents escollissin aquella pregunta 

de les 3 proposades, per la qual volien començar a debatre a la taula rodona. Hi van participar un 

total de 54 persones i l’ordre de les preguntes que en va resultar es mostra a la imatge següent. 

 

 

Respostes del 

Mentimeter en 

relació a l’ordre per 

abordar les 

preguntes a debatre. 

 

 

 

 



          

 26 

Pregunta 1. Com es pot estrènyer el vincle entre les persones que fan educació ambiental al 

dia a dia (educadors i educadores, gestors de programes, etc.) amb aquelles que fan recerca 

i/o divulgació? 

 

Anna Ramon Revilla (ARR): Proposo crear un espai de debat entre professionals de 

l’educació ambiental, a més de la SCEA, on poder comentar els reptes i problemes del dia a 

dia. Jo pertanyo a l’Associació Catalana de Comunicació Científica on hi ha diversitat de perfils 

incloent personal de tots els centres de recerca, periodistes i gent del món de la comunicació. 

S’estructura mitjançant un llistat de correus electrònics i resulta un mitjà molt pràctic on es 

plantegen debats i preguntes, intercanvis de coneixement i contactes. La creació d’una plataforma 

o eina similar podria ser objecte de l’Estratègia Catalana d’Educació Ambiental com a acció 

específica. Dins el CREAF existeix un grup d’educació que mostra interès per dur a terme aquesta 

interacció entre el món educatiu i la recerca. 

 

Josep Perelló (JP): Encara ens manca cultura de la cooperació, que és fonamental en ciència i 

en particular en ciència ciutadana. En la cooperació tots els participants n’han de treure un 

benefici i això resulta particularment important a l’hora d’establir una connexió entre l’educació i 

la ciència. Cal establir espais de connexió, però també revisar els models de recerca per tal que 

integrin de forma natural i implícita l’educació, així com ja ho fa la ciència ciutadana. 

 

En ciència ciutadana se sol parlar de capes, on una primera és l’entorn de coneixement, on han 

de tenir presència les agències públiques, una segona és on les persones participen de forma 

activa en la ciència. Cal treballar de forma cooperativa amb aquestes persones, ja que els 

investigadors no poden fer recerca sols, en aquest àmbit és on cal crear aliances per codissenyar 

i cocrear projectes.  

 

ARR: Per fer-ho també cal l’acompanyament de persones expertes en aquest tipus de 

processos, que és on encaixa l’educació ambiental. Cal buscar la manera d’articular l’esforç de 

la investigació en molts nivells per facilitar un possible impacte. Aquest canvi o impacte 

difícilment es generarà sense les agències públiques i la resta d’agents contribuint al procés per 

a donar-li continuïtat. Cal incidir en tres àmbits principals que han de connectar-se, el de 

l’educació, el de la recerca i el de l’acció. En aquest últim àmbit és on les agències públiques 

poden incidir o  tenir responsabilitat o corresponsabilitat en el repte.  

 

Gisela Cebrián (GC): Estic d’acord amb les propostes exposades pels altres dos ponents, en quant 

a la necessitat de crear espais de trobada virtuals i/o físics, i afegiria el repte de mantenir 

aquestes connexions o espais al llarg del temps.  
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En relació amb la ciència ciutadana, les comunitats d’aprenentatge són un exemple d’espais on 

s’involucren diversos actors de la societat per enriquir-se mútuament, mitjançant el 

coneixement i l’aprenentatge compartit. Aquests entorns han d’esdevenir espais on fer front 

col·lectivament als reptes que planteja la sostenibilitat i el canvi climàtic, i poder sostenir-se i 

continuar en el temps. L'existència d’aquests espais també comporta o ha de comportar beneficis 

externs, com el reconeixement per part de professionals i institucions de diversos àmbits. 

 

Aportació anònima (xat): És evident que la ciència i la recerca són eines bàsiques per a l'EA. Però 

també és cert que hi ha diferències de llenguatges, de formes d'expressió (i fins i tot de 

destinataris). Com penseu que es pot enfocar aquesta situació? 

 

Ana Romero Càlix (ARC): Al parlar d’espais compartits, es planteja un nou repte d’establir també 

un llenguatge compartit entre la recerca i l’educació ambiental, que faci comprensible i accessible 

el coneixement. Com es pot enfrontar aquest repte? 

  

JP: Davant del repte comunicatiu, en un cas com a solució van desenvolupar un glossari per 

discutir i establir les paraules o termes a utilitzar. Aquest glossari va ser validat pels implicats i 

va servir per connectar la ciutadania amb la comunitat de recerca a través d’un llenguatge 

compartit i correspost. Perelló apuntava que a més de crear un llenguatge i un espai compartit, 

cal crear o facilitar la confiança i l’horitzontalitat com a fonaments del treball comunitari i 

per donar valor a les participants en la recerca.  

 

GC: El repte neix des de la pròpia definició del terme “sostenibilitat”, que des de diverses 

disciplines s’entén diferent o se’n té vàries visions. Tot i ser un repte, també resulta una 

oportunitat per aprendre de diferents visions i definicions coexistents durant les col·laboracions. 

En l’educació per la sostenibilitat s’evidencia aquesta dualitat de repte i oportunitat que cal 

contextualitzar per entendre la visió que es treballa. 

 

ARR: Les solucions han de tenir en compte l’empatia i les emocions. L’empatia com a eina per 

saber de quins coneixements disposa l’altre o posar en comú els sabers, seguint la línia que 

apuntava Perelló, entendre quin és el seu llenguatge i alhora saber què els preocupa i quines 

necessitats tenen per intentar trobar analogies. Per comunicar s’ha de trobar un llenguatge que 

es refereixi a situacions més quotidianes i recolzar-se en l’ús eines visuals: dibuixos, infografies, 

etc. Entre ambdues parts que col·laboren s’ha d’establir un llenguatge comú mitjançant un 

procés d’aprenentatge i educació mutu, per trobar punts on convergir sense prescindir del rigor 

científic.  



          

 28 

Exposició de projectes convidats  

 

Des de l’organització del congrés també es va convidar a dues persones per a que aportessin les 

seves experiències en projectes reals: en Fermín Sánchez Carracedo, coordinador del programa 

UPC Reutilitza i coordinador del programa de doctorat en “Educació en Enginyeria, Ciències i 

Tecnologia” a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i en Jordi Segalàs, director de l’Institut 

de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat i implicat en el projecte Edinsost. 

 

Fermín Sánchez va exposar el programa que coordina, UPC Reutilitza. Aquest programa de la 

Universitat Politècnica de Catalunya on la mateixa universitat hi dona suport i aporta diversos 

recursos, té l’objectiu de reutilitzar els ordinadors que la organització considera obsolets. 

En un principi es reutilitzava únicament ordinadors de la pròpia UPC però actualment també 

reben ordinadors de diverses empreses i de l’administració. El programa està gestionat entre 

dues entitats el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) i la ONG Tecnologia per 

Tothom (TxT), formada per personal i estudiants de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).  

 

El convidat Fermín Sánchez, 

sobre el programa UPC 

Reutilitza 

El projecte UPC Reutilitza aplica la metodologia aprenentatge-servei, de manera que els 

estudiants realitzen pràctiques durant les assignatures en les quals reparen els ordinadors que 

després s’entreguen a les entitats. A més d’estudiants universitaris, acullen estudiants en 

pràctiques de formació professional, de graus mitjans i superiors, que duen a terme tasques de 

magatzem al dia a dia. A més, existeixen dues campanyes puntuals de dues setmanes de duració 

cadascuna, durant les quals es repara el màxim nombre d’ordinadors mitjançant les pràctiques 

de les assignatures. En aquestes jornades hi assisteixen uns 300 estudiants cada semestre.  

 

El projecte va començar l’any 1999 com un voluntariat i a partir del 2004 es va implementar 

com a projecte d’aprenentatge-servei (ApS) integrat al grau d’enginyeria informàtica de la FIB. 

Des que es va iniciar el programa 2.500 ordinadors han estat entregats a 359 ONGs en 29 

països i hi han participat més de 5.000 estudiants de la UPC. 
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Jordi Segalàs va presentar un projecte de recerca anomenat Edinsost, finançat per l’Agència 

Espanyola d’Investigació. Edinsost és un projecte enmarcat en l’educació i la innovació cap 

a la sostenibilitat de nivell estatal. El projecte va començar el 2016 i finalitzar el 2019, del 2019 

al 2022 s’està duent a terme un altre projecte com a segona part. L’objectiu del projecte va 

ser millorar l’educació en sostenibilitat a l’educació superior, bàsicament en dues grans 

àrees: titulacions tecnològiques i d’economia i empresa, on hi ha un gran impacte en un curt 

termini i  formació del professoral en l’àmbit universitari, on hi ha un impacte a llarg termini. 

 

 

El convidat Jordi Segalàs, 

sobre el programa Edinsost 

 

Es van establir els objectius: definir què s’ensenya en quant a sostenibilitat, quines 

competències a nivell d’aprenentatge ha d’assolir cada graduat a l’Estat Espanyol a l’acabar la 

titulació, com es pot aprendre aquestes competències de forma eficient i eficaç i les 

estratègies didàctiques corresponents. Amb aquesta informació es va elaborar una diagnosi 

per analitzar la capacitació i el coneixement del professorat respecte la sostenibilitat. Aquest 

projecte de diagnosi va finalitzar-se al 2019 i va establir què calia fer i de quina manera i 

l’estat del professorat i l’estudiantat en quant a sostenibilitat. Com a conclusions, es va arribar 

a un consens sobre les accions que calia emprendre i la metodologia i es va evidenciar que 

professorat no està format i que estudiantat no rep formació degut a la manca de 

competències en sostenibilitat. 

 

A l’hora d’iniciar el segon projecte de 4 anys es planteja un canvi de visió, de més holística a 

més centrada en els ODS, fet que ha permès definir diferents àrees que té la sostenibilitat en 

funció dels ODS. En aquest projecte participen 8 universitats i 25 investigadors. Les titulacions 

estudiades segueixen el mateix criteri que en el primer projecte, amb vessants tecnològica, de 

l’economia i de l’educació. Aquest segon projecte estableix un objectiu d’intervenció on es 

pren acció per a canviar els currículums i s’espera aconseguir una millor formació en 

sostenibilitat dels estudiants, que esdevindran futurs professionals. Fa un any i mig es va 

posar en marxa oferint formacions per al professorat i fent un seguiment de l’estat del 

paradigma de la sostenibilitat i les competències associades des que els estudiants entren fins 

que surten de la universitat. 
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Aportació anònima (xat): Falta molt de camí: per exemple, es vol fomentar l'esperit científic però 

la ciència es tracta des de matèries concretes (Biologia, Ciències del Món Contemporani, etc.). 

Caldria desenvolupar tant a l'ESO com al Batxillerat un projecte de Ciència al llarg de tota 

l'etapa educativa que abastés tant les Humanitats com les Ciències. Com integrar les ciències 

socials i les humanitats dins la ciència i el medi ambient?  

 

GC: Als països nòrdics, referents en educació, ja s’està treballant en un canvi de model curricular 

en l’educació primària. Precisament per deixar enrere la visió disciplinar d’encaixonar temes en 

assignatures concretes, i passar a tractar problemes o reptes globals que integrin o es puguin 

resoldre des de les diferents disciplines. Aquesta visió holística serveix alhora com a mètode 

d’aprenentatge basat en la realitat, que no està fragmentada en disciplines. 

 

ARC: A França l’Administració habitualment també compta amb equips interdisciplinaris amb 

experts de les ciències socials. 

 

ARR: El repte de barrejar disciplines també està present a l’entorn científic, on sovint manca 

la multidisciplinarietat de professionals. Tot i així existeixen alguns centres com l’ICTA (Institut de 

Ciència i Tecnologia dels Aliments), que són un exemple a seguir, que treballen temes ambientals 

comptant amb diversos punts de vista: socials, econòmics, ambientals,...  

 

Traslladar aquesta interdisciplinarietat al sistema educatiu també és un repte, però alhora la 

crisi que enfrontem es planteja així, i aquest context pot propiciar un escenari on impulsar 

aquestes metodologies a l’escola. Projectes que comptin amb tots els nivells educatius dins d’un 

centre i tractar el canvi climàtic des de les seves diverses vessants en podrien ser un exemple. 

 

JP: Per definició, aquests tipus de projectes han de ser interdisciplinaris per funcionar. Fins 

i tot aplicant-ho al món de l’educació, cada alumne descobreix un rol a desenvolupar o un 

paper a aportar dins els projectes que el poden engrescar des dels propis gustos i aptituds 

personals. En aquest tipus de projectes, totes les contribucions són importants i s’han 

d’abordar les diverses vessants. Quan es parla de temes ambientals i sobretot en el marc de la 

ciència ciutadana, hi ha una tendència general a parlar de justícia ambiental i de desigualtats, que 

és un fenomen relacional. En aquest punt entra la visió vivencial de l’entorn a estudiar, i resulta 

inconcebible no abordar l’aspecte social. Atendre les necessitats socials també és part de la 

recerca i no es pot limitar un treball cooperatiu a avaluar indicadors ambientals.  

 

Fer ciència ciutadana, amb la seva corresponent visió social, ens aporta un aprenentatge diari 

que s’ha d’incorporar més en la mentalitat dels investigadors i investigadores, barrejant les 
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“ciències dures” amb les ciències socials. La falta de la dimensió social també és una crítica 

recurrent a les “ciències dures” que són vistes sovint com únicament números on no tenen cabuda 

les dades qualitatives. Cal sortir de l'arrogància d’aquestes “ciències dures” i adoptar actituds 

d’escolta i atenció a les persones i professionals de diferents disciplines, amb qui conjuntament 

es pot avançar molt en la recerca. 

 

Pregunta 2. Com es pot reforçar la transferència de la recerca a l’educació ambiental 

aplicada? 

 

ARC: Aquesta qüestió s'havia anat abordant durant la sessió, parlant sobre espais de comunicació 

entre les parts i sobre la implicació dels professionals i investigadors en diferents àmbits com les 

escoles per crear experiències vivencials. 

 

GC: La UNESCO ha difós i publicat bones pràctiques, a través de repositoris molt visuals i exemples 

de pràctiques de diferents països. Un repte podria ser com compartir bones pràctiques i com fer-

les transferibles des de la recerca fins l’educació ambiental aplicada. Caldria una eina per a que 

les persones puguin compartir eines, recursos i promoure aquesta transferència.  

 

Un altre repte relacionat seria com es visibilitza la recerca. Sovint des de la pròpia recerca no se 

sap transferir aquest coneixement i potser caldria professionalitzar aquest aspecte. De 

manera similar a com existeixen oficines de les universitats que es dediquen a comunicar i 

divulgar, cal que investigadors i investigadores coneguin mecanismes o eines per dur a terme una 

transferència satisfactòria. Els canals actuals permeten la transferència entre grups 

d’investigació però no cap a la societat. Metodologies com la investigació-acció permeten 

solucionar aquesta mancança en la transferència, ja que el mateix procés de recerca es duu amb 

la societat i és per tant un canal de transferència directa. Aquesta transferència es la que 

permet que hi hagi un llegat, que el coneixement perduri en el temps i generi canvis. 

 

ARR: Des que es parla d’aquest repte a Europa, s'han començat a oferir múltiples cursos dirigits 

a investigadors sobre com divulgar la recerca i com incloure aspectes de gènere dins els projectes. 

És cert que existeixen cursos sobre la comunicació de la recerca, però no enfocats des de 

l’àmbit de l’educació ambiental. En aquest sentit, els investigadors poden ignorar el vocabulari 

o reptes que es treballen des de l’educació ambiental i ignorar coneixements sobre pedagogia. 

En l’intercanvi i col·laboració entre la recerca i l’educació ambiental, també cal un 

aprenentatge en quant a la comunicació i transferència de coneixements de la recerca a l’àmbit 

educatiu. Hi ha professionals de la recerca motivats i disposats a formar-se en aquest àmbit. 
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JP: Tinc una visió diferent del concepte transferència, que trobo inadequat per implicar una 

certa jerarquia entre els involucrats. Cal cercar espais conjunts per evitar la transferència i 

promoure l’aprenentatge mutu o la cooperació on s’hibridin les capacitats de cadascú i hi hagi 

reciprocitat. Cal, seguint el raonament de Revilla, un aprendre noves capacitats cooperatives i 

repensar la recerca com a resposta a les necessitats civils i d’associacions. La recerca és un debat 

entre les parts implicades on calen espais comuns per arribar a acords. 

 

 

Vista en galeria amb les 

sis persones que van 

intervenir a la taula 

rodona de la sessió.  

 

Pregunta 3. Com fer compatibles rigor científic amb divulgació de la ciència? 

 

ARC: Existeixen exemples on es dona aquesta compatibilitat, com el CREAF amb el seu equip de 

divulgació, però sovint des de l’educació ambiental, per manca de temps i desconeixement de 

fonts de recursos fiables, perdem rigor científic tot i tenir una formació adient. Teniu 

recomanacions o claus per compatibilitzar rigor i divulgació? 

 

JP: El rigor és fonamental, però és igualment important la gestió dels temps i les 

expectatives. La necessitat d’immediatesa que existeix per a molts professionals de l’educació 

ambiental, no és present a la universitat com a espai de recerca. La diferència de velocitats 

planteja el repte d’agilitzar processos des de la investigació per adequar-se a les necessitats 

i ritmes dels professionals. Sovint rigor i immediatesa es veuen contraposades. 

 

ARR: Com a comunicadora m’exposo sovint al repte de la rigorositat, enfrontada al fet de no 

ser experts en tot allò que es divulga. Per mantenir el rigor, aposto pel diàleg amb experts. 

Proposo elaborar un mapa dels centres de Catalunya amb els seus corresponents 
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coneixements, per saber a qui dirigir-se en cas de dubte. Part de la feina dels centres de recerca 

ha de ser respondre a dubtes d’altres professionals per mantenir el rigor dels seus discursos. Seria 

positiu que més gent plantegés aquest tipus de consultes així com disposar d’un espai on 

debatre o respondre col·lectivament preguntes o situacions complexes i així mantenir el rigor. 

 

GC: Estic d’acord amb la resta de ponents, cal involucrar les parts implicades per tenir en compte 

diversos punts de vista per tal de contrastar la informació. Sorgeix novament la idea de crear 

associacions o col·laboracions on poder aprendre i enriquir-se mútuament entre professionals, 

incloent recerca i educació ambiental. 

  

Dinàmica 2. Quines propostes en clau de RECERCA hauria de recollir una nova estratègia 

d’educació ambiental a Catalunya? 

 

Es va demanar als assistents que plasmessin els conceptes que haurien de formar part de la futura 

Estratègia Catalana d’Educació Ambiental. Es van obtenir 29 respostes, la majoria fent referència 

a la cooperació entre recerca i educació ambiental. Altres aportacions es van referir a la recerca 

participativa, a l’accessibilitat de la recerca, a la transdisciplinarietat i a altres temàtiques. A 

continuació es presenta un resum de les propostes. Vegeu Annex 3 per les propostes textuals.  

 

Propostes de recerca per a la nova estratègia d’educació ambiental a Catalunya 

Cooperació entre la recerca i l’educació ambiental 14 aportacions 

Una gran quantitat de respostes proposaven afavorir o crear espais de cooperació i aprenentatge mutu 

entre investigadors/es i professionals de l’educació ambiental. Constar d’un espai de diàleg i d’intercanvi 

resulta clau per aconseguir una transferència entre ambdós àmbits. 

Recerca participativa 8 aportacions 

Es considera clau incorporar la recerca com a mètode d’aprenentatge en educació ambiental de la 

ciutadania, alhora que es valora la inclusió i participació de la població dins la recerca com a eina per 

rebre coneixements des de l’experiència. 

Accessibilitat de la recerca 5 aportacions 

Cal apropar la recerca a la població, facilitant que tinguin accés a experts o a espais compartits amb 

científics. Cal abordar també les diverses metodologies així com establir llenguatges comuns. 

Col·laboració entre disciplines i sabers 4 aportacions 

En línia amb la participació i la cooperació entre recerca i educació ambiental, cal anar més enllà i 

aconseguir una recerca transdisciplinar, on s’incloguin diversos punts de vista i es puguin contrastar, per 

tal de cocrear solucions. 

Altres 3 aportacions 

Es recullen 3 aportacions diverses i diferents de les temàtiques anteriors. En primer lloc, una proposta 

sobre recuperar l’esperit curiós, dubitatiu i humil de la ciència. Una segona incidia en fer recerca sobre 

dinàmiques, estratègies i metodologia. Una última fa èmfasi en el finançament de la recerca. 
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Dinàmica 3. Amb una paraula, què t’endús de la sessió? 

En aquesta dinàmica de tancament hi van participar 24 assistents. Es tractava de formar un mapa 

o núvol de paraules on els termes més introduïts pels participants apareixen més grans.  

 

 

 Cloenda 

  
 

Núria Roca (Universitat de Barcelona) va agrair l’assistència dels ponents, convidats i 

participants així com la implicació en les dinàmiques i les preguntes efectuades. Va tancar animant 

als participants a unir-se a la propera sessió que es realitzaria el 26 d’abril per parlar de reptes 

pedagògics i donar-hi solució mitjançant dinàmiques deliberatives.  
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Annex 1. Recull de piulades de @cnea_cat durant la sessió 

La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de Twitter per part del compte del Congrés, 

@cnea_cat. A continuació es relacionen totes les piulades enviades durant la sessió. 
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Annex 2. Respostes a la pregunta Quines impressions us han generat aquestes 

intervencions? de la Dinàmica 1. 

Les 42 respostes s’han dividit i agrupat segons la temàtica a la qual feien referències. Algunes 

poden estar duplicades en cas de referir-se a diverses temàtiques. 

 

Respostes dels participants sobre les seves impressions de les ponències 

Cooperació entre recerca i educació ambiental 15 aportacions 

• El camí és la cooperació per l’acció 

• La ciència és una eina bàsica d’educació ambiental. No ens en podem allunyar. 

• Connexió 

• És imprescindible cooperar 

• Comunitat, fer pinya, observació i treball comunitari, tot suma 

• Ganes de treballar plegades, teixir més aliances, crear ambients estimulants, transmetre optimisme 

• Possibilitats de canvi i d’acció transformadora des del vincle i l’observació de forma col·laborativa 

• Cal impulsar la mirada crítica. Arribar a la recerca ambiental en l’aprenentatge dins el marc de 

l’educació ambiental. No només explicar sinó descobrir i actuar a partir d’aquest. 

• Hi ha separació entre científics, experts i ciutadania. Cal escurçar-la 

• Establint aquestes connexions perquè no tinguem entre els participants aquesta desconnexió entre 

els problemes i les solucions 

• Comunitat i acció! 

• Necessitat de treball conjunt entre el món científic i l’EA per acostar la recerca i el coneixement 

científic a infants, joves i ciutadania i que es percebi com a ciència real i propera. 

• Molt clara, com es coordina tot és més complicat. 

• Interès per aprofundir i dur a terme aquest tipus d’iniciatives però veig que em costaria pensar com 

implementar-ho per una manca de temps i connexió amb altres entitats científiques o entitats que 

puguin promoure o coordinar aquestes iniciatives 

• Interessant la idea de fer accessible la recerca, amb llenguatge comprensible, en plataformes com el 

Prismàtic. La col·laboració / xarxes entre recerca i educadors seria més fàcil 

Participació i ciència ciutadana 15 aportacions 

• Comunitat, fer pinya, observació i treball comunitari, tot suma 

• Hoy más que nunca debe acercarse la ciencia a la población 

• Ganes de treballar plegades, teixir més aliances, crear ambients estimulants, transmetre optimisme 

• Possibilitats de canvi i d’acció transformadora des del vincle i l’observació de forma col·laborativa 

• Cal impulsar la mirada crítica. Arribar a la recerca ambiental en l’aprenentatge dins el marc de 

l’educació ambiental. No només explicar sinó descobrir i actuar a partir d’aquest. 

• Hi ha separació entre científics, experts i ciutadania. Cal escurçar-la 

• Necessitat de l’educació en participació a tots els nivells 

• Penso que la ciència ciutadana és un àmbit que està en ple desenvolupament però que falta donar-

li una empenta per a que arribi a molta més gent i aconseguir democratitzar realment la ciència 

• Comunitat i acció! 

• La ciència ciutadana és una eina molt potent en l’àmbit educatiu 

• És important apropar a la ciutadania la raó i el perquè cal fer accions per evitar el canvi climàtic 
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• Tenir bases comunes per fer recerca a nivell ciutadà o escolar, per millorar les experiències en l’àmbit 

del medi ambient. 

• Hem d’aplicar la innovació per motivar a la ciutadania i a l’alumnat d’escoles i institut. Necessitem 

temps i eines a l’administració pública per poder oferir i motivar a totes les parts.  

• La necessitat i oportunitat de poder aportar noves idees per incentivar la participació ciutadana em 

permet trobar opcions on poder presentar el meu projecte 

• Està clar que cal fomentar la participació per sensibilitzar la ciutadania 

Comunicació i llenguatge accessible i comú 4 aportacions 

• L’educació ambiental amb exemples de ciència pràctics fàcils d’entendre i que fins i tot aprenent-ho 

et sigui divertit pot ser un aprenentatge molt més positiu que només donar les dades negatives i les 

normes del que està bé i el que no està bé. 

• Interessant la idea de fer accessible la recerca, amb llenguatge comprensible, en plataformes com el 

Prismàtic. La col·laboració / xarxes entre recerca i educadors seria més fàcil 

• Retorn al llenguatge de quan estudiava i treballava vinculada a la Universitat. Potser he de recuperar 

part del bagatge que tenia en aquella època. 

• El clic és crear plataformes comunicatives de divulgació científica i educatives 

Altres  9 aportacions 

• Interès 

• Necessitem trobar petites eines per fer petites aproximacions 

• Cal impulsar la mirada crítica. 

• La necessitat de treballar al territori urgentment per provocar canvis reals 

• Com a mestra i ciutadana compromesa amb el medi ambient penso que és tan fàcil com traslladar 

els nostres petits hàbits a la vida diària de l’escola 

• Paraules que resumeixen la sessió: Josep: Experiència Vital, Gisela: Transformació i Recerca, Anna: 

Connexions 

• Des del tots ho podem fer (Josep), passant per la dificultat de la recerca (Gisela) fins a la necessària i 

urgent aliança (Anna). 

• Que des de tots els àmbits podem fer petites coses 

• Mirada oberta davant la complexitat 

Agraïments i mirades al futur 10 aportacions 

• Hi ha idees i molta feina a fer... 

• Han obert opcions i despertat expectatives 

• Molt positiu! Hauríem de posar-nos tots mans a la feina per canviar el model social i econòmic! 

• M’han semblat interessants. M’han aportat informació endreçada i actual i eines de treball 

• Molt suggerents! Moltes gràcies! 

• Moltes oportunitats i molt camí a fer. Estimulant. 

• Un luxe poder compartir les reflexions que dia a dia no saps amb qui compartir 

• Molt clara, com es coordina tot és més complicat. 

• Totes les ponències súper interessants i molt motivadores. 

• Molt bona i molt aclaridores. 
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Annex 3. Respostes a la pregunta Quines propostes en clau de RECERCA hauria de recollir 

una nova estratègia d’educació ambiental a Catalunya? de la Dinàmica 2. 

 

Les 29 respostes s’han dividit i agrupat segons la temàtica a la qual feien referències.  

 

Respostes dels participants sobre les seves impressions de les ponències 

Cooperació entre recerca i educació ambiental 14 aportacions 

• Afavorir espais periòdics on poder compartir entre professionals de l’educació ambiental i 

investigador/es  

• Crear aquest espai de coneixement mutu entre nosaltres i entre la recerca i l’educació ambiental  

• Cooperació  

• D’acord amb la sessió, cal més coordinació, cooperació entre investigador/es i equip educatiu  

• Crear espais i canals comuns de diàleg  

• Cal crear comunitats d’aprenentatge amb equips de recerca, equips educatius i població usuària 

per generar fluxos de coneixement en els dos sentits.  

• Treball en xarxa, contrast de resultats, intercanvi d’impressions i sensacions, escolta activa, juntes 

arribem més lluny, ments obertes, avaluació per saber què hem aconseguit  

• Cal establir protocols de comunicació entre recerca i educadors  

• Crear espais, escenaris que facilitin la trobada i el treball conjunt entre recercadors/es i persones 

que treballen en EA  

• Barrejar equips d’educadors amb assessors en recerca per cercar respostes de forma conjunta.  

• Treball en xarxa, aliances  

• Transferència constant (potser amb jornades periòdiques) del coneixement i recerques 

d’universitats i centres a educadores ambientals, entitats i docents d’educació formal.   

• En un espai comú, agrupant nivells de llenguatge  

• Cal compartir bé el propòsit de la recerca, per iniciar-la de forma cooperativa 

Participació 8 aportacions 

• Aprenentatge a través del descobriment, a través de la recerca. Apropar l’EA a la recerca fent part 

de l’EA la recerca.  

• Recerca i acció compartides des d’allò que ens és proper, des de lo petit  

• És clau incorporar l’acció per motivar a les persones a participar i que n’obtinguin un retorn.  

• Incorporar els Aprenentatge Servei en el circuit com a eina d’investigació-acció. També estaria bé 

incloure l’autoavaluació per saber cap a on ha d’evolucionar un projecte per a que sigui 

engrescador tant per la ciutadania com per l’alumnat  

• Cal incloure a la societat en el procés de recerca, des de l’inici i de igual a igual. Posar al mateix 

nivell els coneixements i sabers.  

• Ciència ciutadana des dels centres educatius.  

• Fomentar la xarxa de contactes (empatia) per aportar els coneixements i les propostes col·lectives  

• Propostes de recerca amb els 3 components: educació, recerca participativa i sobretot acció, 

obtenint resultats positius per les persones i el medi. 

Accessibilitat de la recerca 5 aportacions 

• Accessibilitat  
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• Incorporar la recerca en projectes a l’escola  

• Creació de la plataforma educativa entre científics, administracions i centres educatius utilitzant les 

plataformes ja molt implantades com la XESC i EEVV (Escoles Verdes).  

• Un mapa col·laboratiu amb experts i expertes en l’àmbit ambiental on també puguem veure les 

entitats que es dediquen a l’EA a Catalunya  

• Recerca de llenguatges i de metodologia: com fer arribar la realitat científica a la gent? 

Col·laboració entre disciplines i sabers  4 aportacions 

• Transversalitat 

• Cal aprofitar l’expertesa i experiència de tothom interessat per aconseguir una recerca més oberta 

on s’incloguin els diferents punts de vista 

• La recerca transdisciplinar. 

• Recursos per contrastar relats i co-construir solucions per fer front als reptes ambientals, defugir de 

relats únics (encara que vinguin dels actors de la recerca i que poden ser divergents) 

Altres 3 aportacions 

• Recuperar l’esperit de la Ciència: la curiositat, el dubte, la humilitat  

• Recerca de dinàmiques, recerca d’estratègies, el com comprometre, metodologia...  

• Impulsar recerques i destinar pressupost 

 

 


