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SAME WORLD   

Concurs europeu de bones pràctiques en educació ambiental  
 

“La meva classe és sostenible” 
 

Convocatòria 
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SAME WORLD   
“La meva classe és sostenible” 

Justícia mediambiental | Canvi climàtic | Migració mediambiental 

Gener -  Juliol 2017 
1º Concurs europeu SAME WORLD  

de bones pràctiques en educació ambiental 

Heu començat una activitat, metodologia o perspectiva pedagògica innovadora en educació 
ambiental que pot publicar-se i compartir-se?  

Si és així, us convidem a enviar la vostra bona pràctica i participar en el 1er concurs europeu SAME 
WORLD. 

El grup guanyador (professors i alumnes de la pràctica) guanyaran un viatge i una gran experiència 
amb la participació a l'Intercanvi Internacional SAME WORLD que se celebrarà a Portugal l'octubre de 

2017. 

Quin és l'objectiu del concurs? 

El concurs vol identificar i destacar les bones pràctiques educatives al voltant de tres 
qüestions mediambientals en el marc dels sistemes d'educació formal d'Europa. 

Quin tipus de pràctica educativa pot presentar-se? 

Els participants poden enviar una metodologia o tècnica que s'hagi aplicat en un determinat 
context pedagògic i que pugui compartir-se. Ha d'incloure les activitats educatives amb els 
alumnes, ja siguin activitats a l'aula sobre determinats temes (que hagin durat unes quantes 
hores) o activitats a llarg termini en el context de projectes escolars extracurriculars 
interdisciplinaris (de setmanes o mesos). 

Quins són els temes del concurs? 

Les pràctiques educatives han de centrar-se en un dels següents temes entorn de l'educació 
ambiental:  

 1. Justícia mediambiental 

 2. Canvi climàtic 

 3. Migració mediambiental 
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Qui pot participar? 

El concurs SAME WORLD està obert a professors d'educació secundària de tota Europa que 
hagin engegat pràctiques d'educació ambiental amb els seus alumnes (d'edats entre els 12 i 
18 anys) en els últims tres anys (cursos escolars 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017). 

La data límit per enviar les bones pràctiques és el 8 de juny del 2017 . Per a més detalls llegiu 
les preguntes freqüents. 

 

El projecte S.A.M.E. WORLD 

(SOSTENIBILITAT.SENSIBILITZACIÓ.MOBILITZACIÓ.MEDI AMBIENT en l'educació global) va néixer amb 
l'objectiu de sensibilitzar a estudiants i professors sobre la Justícia Mediambiental i els seus vincles amb el 
Canvi Climàtic i les Migracions Mediambientals. El seu principal objectiu és promoure el pensament crític, 

les formes de vida sostenibles i les pràctiques de ciutadania activa 
(www.sameworld.eu/). 

 

Preguntes freqüents 

Com puc participar-hi?  

Els participants poden ser o bé un únic professor o un grup de dos o més docents i el grup 
d'alumnes amb els quals han comptat per engegar la pràctica educativa. 

No poden participar directament al concurs els estudiants (a títol individual o en grup). 

Cada participant pot enviar més d'una pràctica. 

Les tres bones pràctiques guanyadores a nivell local/nacional seran traduïdes a l'anglès per 
poder ser avaluades pel Comitè d'Avaluació Europeu de SAME WORLD. 

Què es considera una bona pràctica en educació ambiental?  

Perquè puguem considerar-la una bona pràctica ha de seguir els següents cinc criteris: 

 Innovació 
Una bona pràctica té una perspectiva pedagògica innovadora, que inclou les estratègies i els 
recursos del docent per fomentar la participació activa dels alumnes i la col·laboració de la 
comunitat escolar. 

 Impacte 
Ha de tenir un impacte determinant en els alumnes, en l'institut i/o en la comunitat. 

 Desenvolupament de competències 
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Una bona pràctica desenvolupa habilitats i competències significatives com el pensament 
crític, la participació i l'explicació de valors. 

 Centrar-se en les dimensions crítiques de la sostenibilitat 
Aquesta pràctica ha d'explicar i promoure el concepte de sostenibilitat, centrant-se en les 
dimensions crítiques com la interrelació entre els aspectes locals i globals i la investigació de 
les arrels d'aquestes qüestions. 

 Qualitat de la presentació i capacitat per reutilitzar-se 
La descripció de la pràctica ha de ser clara i concisa. A més, ha de poder-se adaptar perquè 
altres professors/centres la utilitzin. 

Quin és el premi? 

Hi ha dos premis, un a nivell nacional i un altre a nivell europeu. Els tres projectes 
seleccionats per passar a la final europea rebran un premi de 200 € cadascú per a material 
escolar.  

A nivell europeu, el guanyador rebrà un viatge amb totes les despeses cobertes a Sintra 
(Portugal) l'octubre del 2017 i inclou la participació en el 3º Intercanvi Internacional SAME 
WORLD. En cas de no poder viatjar, el premi passarà al segon guanyador. Els alumnes seran 
acompanyats pels seus professors i altres educadors i/o pares (fins a un màxim de 30 
persones). 

 

Com enviar una pràctica educativa? 

La participació al concurs és gratuïta, només cal registrar-se a la plataforma educativa de 
SAME WORLD. 

Per poder ser avaluats, els participants (docents) han de descriure la seva pràctica educativa 
utilitzant el formulari Presentació de Pràctiques en Educació Ambiental (veure Annex I). De 
forma opcional, els participants poden proporcionar: a) una imaginativa presentació en 
PowerPoint (màxim 15 diapositives) per descriure d'una millor manera la seva pràctica 
educativa i b) material addicional (fotos, vídeos, etc.), tot inclòs en un arxiu zip. 

El formulari i els arxius addicionals han d'enviar-se al correu comunicacio@asceps.org. 

Quan és la data límit per participar-hi?  

La data límit per enviar una pràctica d'educació ambiental és el 8 de juny de 2017 . 

Com funciona el procés d'avaluació? 
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L'avaluació es farà en dos nivells: 

 A nivell local/nacional 
Seguint els criteris d'avaluació, un comitè local/nacional amb experts en educació ambiental 
seleccionarà les millors tres pràctiques entre les presentades. Aquestes tres es traduiran a l'anglès 
i s'enviaran al Comitè d'Avaluació Europeu i rebran cadascú 200 € per a material escolar. 

 A nivell europeu 
El Comitè d'Avaluació Europeu de SAME WORLD, que consisteix en el consell científic del projecte 
i en representants de totes les organitzacions participants, haurà d'escollir entre les seleccionades 
a nivell nacional i votar la Millor Pràctica en Educació Ambiental. 

 
 
 

 


