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5. FORMACIÓ PER A L’EDUCACIÓ: ACTIVITATS 
MEDIAMBIENTALS DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ  
 
 
 
 
 
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és un institut de la Universitat de Barcelona creat el 
1969, i que actualment es troba ubicat al Campus Mundet. Compta amb una llarga tradició 
de treball en l’àrea educativa i desenvolupa un conjunt d’accions ben diverses en l’àmbit de 
la formació d’educadors (conferències, activitats a escoles, cursos i mòduls d’especialització, 
etc.), recerca educativa, informació i difusió d'experiències d'interès pedagògic, assessorament 
del professorat i dels centres, i creació de recursos de suport pedagògic1. 
 
El bloc més important d’activitats l’ocupen les formatives, que durant el curs 2002-03 van ser 
seguides per 13.000 alumnes, tal i com es detalla a la següent taula 5.I. 

 

TABLA 5.I. ALUMNES MATRICULATS EN LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ICE 
DURANT EL CURS 2002-03 

ACTIVITATS  NRE. D’ALUMNES 
Formació inicial professorat d’educació secundària (CAP)  1.019 
Formació permanent professorat d’ed. infantil, primària i secundària  9.001 
Normalització lingüística  369 
Formació professorat universitari  876 
Formació professorat d’adults i professionals d’intervenció sociocomu-
nitària  420 

Altres: congressos, jornades, tallers, etc. 1.122 
Postgraus i màsters  286 
TOTAL  13.093 

 

En aquesta diagnosi es detalla la presència del fet ambiental en les activitats de formació 
dirigides al professorat d’educació infantil, primària i secundària, amb una comparació de les 
accions realitzades els cursos 1999-2000 i 2002-2003, i al bloc “Altres”, que comprenen un 
77,3 % dels alumnes matriculats a les activitats de l’ICE.  
 
L’anàlisi de les activitats de normalització lingüística, formació de professorat universitari, i de 
professorat d’adults i professionals d’intervenció sociocomunitària no ha fornit cap acció de 
caràcter mediambiental. No s’ha analitzat el grau d’ambientalització de la formació lligada 
als blocs teòric i pràctic del Certificat d’Aptitud Pedagògica. Finalment, la formació correspo-
nent a postgraus i màsters queda integrada en l’apartat corresponent a aquest nivell educatiu 
per al conjunt de la UB (vegeu l’apartat 3.3 d’aquesta diagnosi). 
 

                                                 
1 FONTS D’INFORMACIÓ 

 Institut de Ciències de l’Educació UB - Memòria del curs 1999-2000. 
 Institut de Ciències de l’Educació UB - Memòria del curs 2002-2003. 
 Pàgina web de l’Institut de Ciències de l’Educació, www.ub.edu/ice 
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L’anàlisi relativa a publicacions comprèn el període 1971-2003, tenint en compte que la base 
de dades de publicacions de l’ICE cobreix aquesta trentena d’anys. Per als projectes de recer-
ca, l’anàlisi s’ha limitat al període 1989-2003. 
 
 
ACCIONS DE FORMACIÓ 
 
En aquesta diagnosi s’han analitzat prop d’un miler d’accions de formació de l’ICE, corres-
ponents a les categories següents: 

• activitats destinades a centres de primària i secundària, que cobreixen un ampli ventall 
temàtic, corresponents als cursos 1999-2000 i 2002-2003; 

• mòduls i cursos de formació dirigits al professorat de primària, secundària i formació 
professional, també amb una comparació entre els cursos 1999-2000 i 2002-2003; i 

• conferències que serveixen d’actualització de continguts curriculars per al professorat 
de batxillerat, mitjançant l’anàlisi del total d’actes organitzats per l’ICE entre els cursos 
1997-98 i 2003-04. 

D’aquests tres grups, el d’activitats per a centres és el més nombrós, amb un 74 % del total 
d’accions (corresponent a la suma dels dos cursos comparats), mentre que mòduls i cursos de 
formació sumen un 20 % (també per a dos cursos), i les conferències només suposen el 7 % 
restant. 

 

ACTIVITATS ANALITZADES EN LA DIAGNOSI
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FIGURA 5.1 

 

Les accions que concentren una major proporció d’activitat ambiental són les conferències, ja 
que un 27,6 % d’aquestes tracten temes relacionats amb el medi ambient. Malgrat que dues 
terceres parts de les conferències amb aquest tipus de continguts corresponen al cicle de 
Geologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, novament es posa de manifest la transversali-
tat del fet ambiental, amb conferències corresponents als cicles de Química, Biologia, 
Geografia i Filosofia. 
 
Tanmateix, les conferències no proporcionen una veritable imatge del pes ambiental a les 
activitats formatives de l’ICE, ja que aquestes només sumen un 6 % del miler d’accions analit-
zades. Per a la resta de categories, la proporció d’accions d’ambientals se situa al voltant del 
4,5 – 5 %, amb l’única excepció dels mòduls i cursos del curs 2002-03, en què només es van 
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identificar dues activitats amb contingut ambiental, per a un pes del 2,4 %. La comparació 
entre els dos cursos ens permet detectar un lleuger increment tant en valors absoluts com 
relatius d’activitats per a centres de primària i secundària de caràcter ambiental, amb una 
sensible reducció en el cas dels mòduls i els cursos de formació, passant de sis a dues activi-
tats (vegeu la figura 5.2). 
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FIGURA 5.2 
 

Com ja s’ha exposat, les activitats dirigides a centres de primària i secundària formen el bloc 
més nombrós d’accions de formació de l’ICE (vegeu la figura 5.1). En aquest cas, la distribu-
ció no es realitza exclusivament per especialitats científiques (ciències experimentals, ciències 
socials, música, matemàtiques, informàtica, etc.), sinó que a més es defineixen àrees temàti-
ques en funció de l’agrupament de disciplines en àrees (educació especial, educació física, 
educació infantil, educació visual i plàstica, etc.), o en funció d’aspectes pedagògics d’interès 
per als centres (acció tutorial, diversitat, metodologia i organització, valors, etc.). 
 
Entre aquests blocs, els que presenten la major oferta per nombre d’activitats són educació 
infantil, llengües, metodologia i organització, diversitat, acció tutorial, matemàtiques i educa-
ció física, que van sumar un 69 % de l’oferta total el curs 1999-2000, i un 76 % el curs 2002-
2003. Tanmateix, entre aquests mateixos blocs temàtics només el d’educació infantil ofereix 
activitats amb continguts ambientals (dues el curs 1999-2000, i tres més el curs 2002-2003), 
posant de manifest que el medi ambient juga un paper minoritari en aquest tipus d’accions. 
 
Convé destacar, en primer terme, l’existència d’un bloc específic d’educació ambiental, que si 
bé només va comptar amb una activitat el curs 1999-2000 dedicada a l’ambientalització 
curricular de centre, ha incrementat la seva presència amb vuit accions formatives durant el 
curs 2002-2003.  
 
A banda del bloc específicament ambiental, els dos programes amb major implantació de 
continguts ambientals són ciències experimentals i ciències socials, que dediquen a aquest 
tema entre un 40 i un 60 %, respectivament, de la seva oferta total d’activitats de formació 
per a centres d’educació obligatòria. Malgrat que cada programa tracta el fet ambiental des 
de la perspectiva pròpia de la seva especialitat científica, tots dos comparteixen l’interès pel 
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medi natural. Aquest concepte és present a les nou activitats impartides entre els dos progra-
mes durant el curs 1999-2000, i a les sis detectades el curs 2002-2003. A la taula adjunta es 
detalla la llista d’aquestes activitats. 
 

TAULA 5.II. CONFERÈNCIES D’ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS CURRICULARS PER A 
PROFESSORAT DE BATXILLERAT ORGANITZADES PER L’ICE (1997-2004) 

Títol de la conferència Cicle Conferenciant 
Planeta simbiòtic: cicles biogeoquímics i micro-
organismes Biologia Ricard Guerrero 

Destrucció i conservació del paisatge Geografia Josep M.  
Panareda 

La gestió avançada de la xarxa de clavegueram 
de Barcelona per a la millora del risc d'inunda-
ció i de la qualitat de les aigües 

Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient 

Clavegueram de  
Barcelona, S.A. 

Aspectes actuals de la contaminació de les 
aigües subterrànies 

Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Josep Mas-Pla 

Recursos minerals: origen, ús i impacte ambien-
tal 

Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient 

Esteve  
Cardellach 

Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Josep Enric Llebot 

Aigua i recursos naturals Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Mercè Corbella 

Mecanismes conductors del canvi climàtic. 
Registres paleoclimàtics i interferència de 
l’activitat antròpica 

Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Isabel Cacho 

Alternatives actuals de la producció energètica: 
dels combustibles fòssils a les energies ecològi-
ques 

Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient 

José Felipe No-
guera 

La gestió i tractament dels residus orgànics Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Xavier Flotats 

Efectes ecològics del canvi climàtic Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Ferran Rodà 

La planificació hidrològica a Catalunya, explota-
ció d'aqüífers 

Geologia i Ciències de la 
Terra i el Medi Ambient Manuel Pascual 

Tecnologia i medi ambient: una perspectiva 
històrica Filosofia Agustí Nieto  

i Galán 
Educació ambiental i el valor de sentir allò que 
és comú Filosofia Teresa Romañá 

Noves energies per al segle XXI: L'hidrogen i els 
biocombustibles Química Jordi Llorca 

Química: ús o abús Química Joan Albaigés 
 

L’oferta d’accions destinades a centres es completa amb activitats corresponents a les àrees 
d’Educació Infantil (5), Educació Visual i Plàstica (1), i Informàtica (1), que presenten contin-
guts plenament ambientals des de la perspectiva de cada especialitat, com el foment del 
reciclatge mitjançant la utilització de residus en l’aula de plàstica, o l’estudi de l’aigua com a 
recurs mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació en l’entorn escolar. 
 
Finalment, els cursos i mòduls de formació presenten la menor proporció ambiental de totes 
les activitats analitzades, amb sis cursos que suposen un 4,9 % de les impartides durant el 
curs 1999-2000, i només dos al curs 2002-2003, que corresponen a un 2,4 % del total. 
Aquests cursos de formació assoleixen un alt grau de transversalitat, amb representació a les 
disciplines de ciències de la terra, geografia, filosofia, tecnologia, economia i educació visual 
i plàstica: 
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• L'ésser humà i la tecnologia: una nova perspectiva en els currículums d'ESO i batxillerat. 
• Claus geogràfiques de l'actualitat (mòdul dedicat a la destrucció i la conservació dels 

paisatges) 
• Actualització de continguts curriculars per a professors de filosofia (s’ofereix un mòdul que 

presenta una perspectiva històrica de la relació entre tecnologia i medi ambient). 
• Curs de camp pràctic sobre ciències de la Terra i del medi ambient a la regió de Barcelo-

na (es tracten temes com riscos geològics i d’inundació, impactes de l’explotació dels 
recursos naturals, gestió del territori, etc.). 

• Ciències de la Terra i del medi ambient: exemples de la realitat geoambiental de Catalu-
nya (dóna continuïtat al curs anterior, amb exemples de l’àmbit territorial català). 

• Economia, empresa i medi ambient (es tracten temes com creixement sostenible, impacte 
ambiental de l’activitat econòmica, polítiques ambientals, o canvi climàtic). 

• Geografia: temes a debat. 
• Colors i formes de la natura. 
 

TAULA 5.III. ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A CENTRES  
DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ORGANITZADES PER L’ICE 

CURS 1999-00 CURS 2002-03 
ÀREES TEMÀTIQUES 

TOTAL MA % TOTAL MA % 
ACCIO TUTORIAL 25 0 0,00 12 0 0,00 
AUDIOVISUAL 3 0 0,00 0 0 0,00 
CIÈNCIES EXPERIMENTALS 9 4 44,44 5 3 60,00 
CIÈNCIES SOCIALS 8 5 62,50 8 3 37,50 
DIVERSITAT 35 0 0,00 81 0 0,00 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 1 1 100,00 8 8 100,00 
EDUCACIÓ ESPECIAL 18 0 0,00 18 0 0,00 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 17 1 5,88 19 0 0,00 
EDUCACIÓ FÍSICA 20 0 0,00 12 0 0,00 
EDUCACIÓ INFANTIL 50 2 4,00 50 3 6,00 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 0 0,00 0 0 0,00 
INFORMÀTICA 10 1 10,00 5 0 0,00 
INTERCULTURALISME 4 0 0,00 2 0 0,00 
LLENGUES 48 0 0,00 46 0 0,00 
MATEMÀTIQUES 22 0 0,00 38 0 0,00 
METODOLOGIA, ORGANITZACIÓ I AVALUACIÓ 35 0 0,00 49 0 0,00 
MÚSICA 12 0 0,00 19 0 0,00 
PROJECTES DE TREBALL 7 0 0,00 6 0 0,00 
TECNOLOGIA 2 0 0,00 1 0 0,00 
VALORS 12 0 0,00 2 0 0,00 
TOTAL 339 14 4,13 381 17 4,46 

 

En conclusió, l’anàlisi de les activitats de formació desenvolupades per l’ICE posa de manifest 
que el medi ambient hi és present de forma activa, amb un 5,8 % del total d’accions analit-
zades de caire ambiental, però en una proporció inferior a la d’altres àrees de docència, on 
s’assolien nivells d’ambientalització propers al 15 %. Com a punt fort és especialment desta-
cable l’existència d’una àrea específica d’educació ambiental que ofereix activitats destinades 
a centres de primària i secundària, en un nombre creixent però encara millorable. 
 

 



FORMACIÓ PER A L’EDUCACIÓ: ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS A L’ICE  

 138 

TAULA 5.IV. ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A CENTRES  DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA  
AMB CONTINGUTS AMBIENTALS 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT ÀREA CURS 

Didàctica del medi natural Ciències  
experimentals 1999-2000 

Desenvolupament d'unitats en l'àrea del medi social i natural Ciències  
experimentals 1999-2000 

Recursos i estratègies per al coneixement del medi natural 
local 

Ciències  
experimentals 1999-2000 

Experimentació entorn de la descoberta de l'entorn natural Ciències  
experimentals 1999-2000 

Itinerari per la Gavarresa Ciències socials 1999-2000 
Recursos didàctics per treballar el medi natural i social de Sta. 
Coloma de Cervelló Ciències socials 1999-2000 

Coneixement del medi social i cultural Ciències socials 1999-2000 
Estudi del medi. Elaboració de materials Ciències socials 1999-2000 
L'ambientalització curricular de centre Educació ambiental 1999-2000 

Utilització de materials en desús a l'aula de plàstica Educació visual  
i plàstica 1999-2000 

L'aigua com a recurs per al treball cooperatiu i rendibilització 
de les noves tecnologies Informàtica 1999-2000 

La descoberta de l’entorn a les llars d’infants Educació infantil 1999-2000 
Coneixement de l’entorn natural a través dels sentits Educació infantil 1999-2000 
Recursos i estratègies per a l'ensenyament-aprenentatge en 
l'àrea de medi natural i social 

Ciències  
experimentals 2002-2003 

Seqüenciació i experimentació de les ciències naturals en 
l'entorn rural 

Ciències  
experimentals 2002-2003 

Coneixement del medi natural Ciències  
experimentals 2002-2003 

Coneixement del medi natural i social Ciències socials 2002-2003 
Metodologia de l'àrea de coneixement del medi Ciències socials 2002-2003 
La socioecologia a les aules Ciències socials 2002-2003 
Seminari de coordinació primària-secundària: el medi ambi-
ent i la sostenibilitat Educació ambiental 2002-2003 

Coneixement del medi Educació ambiental 2002-2003 
Educació per a la salut Educació ambiental 2002-2003 
Adequació del PCC a l'eix transversal mediambiental Educació ambiental 2002-2003 
Projecte riu Tordera Educació ambiental 2002-2003 
Educació mediambiental: gestió sostenible (continuació) Educació ambiental 2002-2003 
Salut i medi ambient Educació ambiental 2002-2003 
La qualitat ambiental del centre educatiu Educació ambiental 2002-2003 
La natura entra a l'escola Educació infantil 2002-2003 
Descoberta de l'entorn natural i social: distribució d'espais i 
materials de les aules i de l'escola Educació infantil 2002-2003 

Coneixement de l'entorn natural i social Educació infantil 2002-2003 
 

Tanmateix, hi ha punts febles en la formació de professorat universitari, on es troba a faltar 
una oferta destinada a fomentar l’ambientalització de la pràctica docent, o en la formació 
inicial del futur professorat d’educació secundària  a través del CAP, que requeriria un esforç 
d’inserció de continguts ambientals relacionat amb la futura activitat de l’aspirant a professor, 
de forma que l’alumne comptés amb una primera immersió en la dinàmica ambientalitzado-
ra de l’aula. 
 
La tendència creixent detectada en el nombre d'activitats de centre s’hauria de consolidar en 
els propers anys, bé incrementant la quantitat d’activitats relacionades amb l’educació ambi-
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ental impulsades pel propi ICE, difonent les que es realitzin en un major nombre de centres, o 
buscant sinergies amb institucions en el marc de processos d’Agenda 21, com és el cas de 
l’Ajuntament de Barcelona amb el programa Agenda 21 escolar. 
 
 
PUBLICACIONS 
 
El catàleg de publicacions de l’ICE, que contenia a finals de l’any 2003 al voltant de 350 
documents repartits entre diferents col·leccions de llibres, monografies, vídeos i programes en 
suport multimèdia (software i CR-ROM), assoleix un grau d’ambientalització del 8,2 % per al 
conjunt del període d’estudi (1971-2003). Tal i com es pot observar en la taula adjunta, un 
38 % de les publicacions mediambientals de l’ICE corresponen a la col·lecció “Pau Vila”, 
dedicada a estudis geogràfics, i en la qual podem trobar un important nombre de llibres que 
tracten aspectes relatius al paisatge, la natura i la vegetació de diferents comarques catala-
nes. Gràcies a aquesta abundància de títols, la proporció de volums amb contingut ambiental 
de la col·lecció arriba al 54 %. 
 

TAULA 5.V. DISTRIBUCIÓ PER COL·LECCIONS 
DE LES PUBLICACIONS DE L’ICE (1971-2003) 

Col·lecció Total 
títols 

Títols ambi-
entals % 

“Documents” 31 1 3,23 
“Pau Vila” 18 11 61,11 
“Seminaris” 17 4 23,53 
“Seminari Llengües i Educació”  19 0 0,00 
“Informes” 36 1 2,78 
“Materials Experimentals”  13 4 30,77 
“Quaderns del Finestral”  4 0 0,00 
“Racó de Recursos” 3 0 0,00 
“Mitjans Audiovisuals” 5 0 0,00 
“Monografies” 2 0 0,00 
“Materiales para la Innovación Educativa”  14 1 7,14 
“Materials per a la Innovació Educativa”  3 0 0,00 
“Materials per a la Innovació Educativa - Materials Curriculars” 7 0 0,00 
“Altres” 15 1 6,67 
“Cuadernos de Educación” 41 1 2,44 
“Quaderns de Formació Professional” 12 0 0,00 
“Aprender a Ver”  4 0 0,00 
“Ciències Naturals”  3 0 0,00 
“Jornades” 30 1 3,33 
“Papers de Treball”  10 0 0,00 
“Papers de Treball - Materials Experimentals” 8 0 0,00 
“Cuadernos de Formación del Profesorado de Educación Secunda-
ria”  

17 1 5,88 

“Didáctica y Organización Escolar”  2 0 0,00 
“CD-Rom” 14 0 0,00 
“Vídeos” 21 2 9,52 
“Programes Informàtics” 6 1 16,67 
TOTAL 355 29 8,17 

 

Altres dues col·leccions amb un nombre important de publicacions ambientals són “Semina-
ris” i “Materials Experimentals”, que assoleixen un grau d’ambientalització d’entre el 25 i el 
30 % gràcies als quatre llibres amb continguts mediambientals publicats en cada una. A 
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“Seminaris”, les publicacions tenen relació amb l’entorn escolar i la interacció de l’escola amb 
el medi ambient (tres d’elles són obra del Dr. Enric Pol, catedràtic del Departament de Psico-
logia Social); a “Materials Experimentals” són majoritaris els estudis ambientals de caràcter 
geogràfic. 
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FIGURA 5.3 
 

La resta de publicacions amb continguts ambientals es reparteixen entre nou col·leccions més, 
i tracten temes tan variats com l'avaluació i la prevenció de riscos, la interacció ambiental en 
l’escola, els canvis ambientals del món contemporani, o l’educació ambiental a 
l’ensenyament secundari. El grau d’ambientalització d’aquestes col·leccions oscil·la entre un 3 
% a “Informes”, “Documents” o “Cuadernos de Educación”, i un 16 % a “Programes Informà-
tics”, en funció del nombre total de documents publicats en cada col·lecció. 

 
L’evolució temporal ens indica que el nombre total de publicacions de l’ICE ha anat augmen-
tant des de menys de cinc documents anuals a l’inici del període d’estudi (1971-1980), fins a 
una mitjana propera a 15 volums per any a partir de 1990; en els darrers anys el nombre de 
publicacions ha tornat a disminuir, i s’ha estabilitzat entorn de 8-10 publicacions per any. 
 
Com que el nombre total de publicacions amb continguts mediambientals és baix amb relació 
al llarg període analitzat (la mitjana és de 0,88 títols per any), l’evolució temporal és més 
heterogènia; s’observa:  

1. un primer període sense presència de publicacions en matèria de medi ambient; 
2. entre els anys 1980 i 1986 segueix una fase més productiva, assolint un màxim de 

quatre publicacions el 1982, any en què s’obté la màxima proporció (valors propers al 
30 %, que disminueixen fins al 15 % al final del cicle com a resultat del progressiu 
augment del nombre total de publicacions per any), i  

3. una darrera fase de fortes variacions interanuals entre els anys en què es publiquen 
dos títols ambientals (proporció superior al 15 %), i els que queden deserts en aquest 
tipus de continguts (0 %). 

Per tal de suavitzar aquestes oscil·lacions en dents de serra, a la gràfica de la figura 5.4 es 
presenta la proporció de publicacions ambientals mitjançant la mitjana mòbil de tres anys. 
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TAULA 5.VI. TÍTOLS AMBIENTALS PUBLICATS EN COL·LECCIONS DE L’ICE (1971-2003) 
TÍTOL AUTORS ANY COL·LECCIÓ 

L'entorn escolar: problemàtica psicològica, 
educativa i de disseny E. Pol; M. Morales 1980 “Seminaris” 

Ecologia i educació Autors varis 1980 “Seminaris” 
Imatge de l'escola-interacció ambiental. Vers 
una nova normativa E. Pol i altres 1981 “Seminaris” 

Estudis ambientals d'Esplugues. Algunes 
qüestions sobre orientació i situació Autors varis 1981 “Materials 

 Experimentals” 
Estudis ambientals d'Esplugues. Algunes 
formes de representació de l'espai geogràfic Autors varis 1981 “Materials 

 Experimentals” 
L'ensenyament de la història a l'escola: socie-
tat i territori al Vallès Occidental R. Batllori; M. Casas 1982 “Pau Vila” 

Itinerari de la natura Vil·la Joana  (Vallvidrera) M. Gumà i altres 1982 “Pau Vila” 

Introducció a la vegetació de Collserola M. Barrufet; 
M. Domínguez 1982 “Pau Vila” 

La Vola. Núm. 1. Situació geogràfica de 
Llumbregueres de Baix A. Vila 1982 “Materials 

Experimentals” 
La Vola. Núm. 2. Iniciació a l'estudi del sòl. 
Edafologia A. Escuredo i altres 1983 “Materials 

Experimentals” 
Interacció ambiental en els espais d'esbarjo de 
l'escola F. Hernández i altres 1983 “Jornades” 

Escola de la natura de Can Santoi A. Domínguez; 
L. Casanovas 1983 “Informes” 

Vers un millor entorn escolar E. Pol i altres 1984 “Seminaris” 

Interacción ambiental en el parvulario J.M. Sancho;  
F. Hernández 1985 “Documents” 

La comarca del Maresme A. Gómez i altres 1985 “Pau Vila” 
Descobrim el Garraf J.M. Panareda 1986 “Pau Vila” 
Els arbres de la regió del Montseny I M. Boada 1989 “Pau Vila” 
Olesa de Montserrat. Itineraris de natura M.C. Pujol; F. Tarragó 1993 “Pau Vila” 
Cambio y diversidad en el mundo contempo-
ráneo 

G. Biosca; 
C. Clavijo 1993 “Materiales para la 

Innovación Educativa” 

La educación ambiental como proyecto A. Pardo 1995 “Cuadernos 
 de Educación” 

Ambients terrestres i semiaquàtics de Catalu-
nya 

J.M. Clavero; H. Galva-
ny;  I. Pérez 1995 “Pau Vila” 

Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, 
història i paisatge J. Gel; O. Bassa i altres 1997 “Pau Vila” 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
de la naturaleza en la educación secundaria 

L. del Carmen  
(Coord.) i altres 1997 

“Cuadernos  
de Formación  
del Profesorado de 
ed. Secundaria” 

Per què la Font Roja és un parc natural? S. Francès i V. Luna 1999 “Pau Vila” 
Guia per l'avaluació i la prevenció dels riscos 
als laboratoris de pràctiques de química A. Moyano 2001 “Altres” 

Projectes d'educació ambiental P. Macià; 
M. Ll. Serrano 2003 “Pau Vila” 

Radioactivitat, detecció i usos X. Tejada i altres  ----- “Vídeos” 
El paper A. Llitjós i altres ----- “Vídeos” 
Formes sedimentàries Autors varis ----- CD-ROM 
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En conclusió, les publicacions de l’ICE mostren una presència destacada dels documents 
relatius a medi ambient, però excessivament concentrada en el període 1980-1986. Malgrat 
que, per definició, els temes inclosos en les publicacions de l’ICE queden restringits a l’àrea 
de l’educació, el fet ambiental no compta amb una col·lecció pròpia que podria servir per 
reforçar el seu pes en aquest apartat. Com a possible acció de futur, es pot avaluar la possi-
bilitat d’encetar una sèrie de llibres que, sota la denominació “educació ambiental”, recollís 
aquells documents que fossin considerats d’interès pel mateix ICE. 
 
Altres tipus de publicacions, com ara estudis mediambientals referits a espais geogràfics 
específics o àrees temàtiques afins, manuals d’assignatures mediambientals, o vídeos i soft-
ware de suport, poden continuar trobant sortida a través d’Edicions UB o del Servei de 
Publicacions de la nostra Universitat. 
 
 
 
RECERCA 
 
L’anàlisi dels projectes de recerca coordinats per l’ICE, corresponents al període sobre el qual 
ha estat possible obtenir informació amb continuïtat (1989-2003), inclou tant els finançats per 
organismes oficials (Generalitat de Catalunya, ministeris, Unió Europea, etc.), com els obtin-
guts en convocatòries de recerca i innovació docent de la pròpia Universitat. Cal prendre en 
consideració aquest factor a l’hora d’establir comparacions amb els resultat de l’estudi sobre 
recerca ambiental en el conjunt de la UB. 
 
L’ICE compta actualment amb quatre grups de recerca adscrits a la seva estructura: el PEVA 
(Programa d'Educació en Valors), el GREAM (Grupo de Investigación Enseñanza y Aprendizaje 
Multimedia), el GRERLI (Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic), i el d’Estudis 
sobre Serveis per a la Primera Infància. A més a més, el SAM (Servei d’Assessorament Meto-
dològic) desenvolupa projectes de recerca propis, col·labora en els que es realitzen en 
diferents àrees de treball de l’ICE, presta assessorament metodològic i atén demandes de 
preparació de propostes d’investigació. 
 

ORGANISMES FINANÇADORS DELS 
PROJECTES DE RECERCA DE L'ICE (1989-2003)

36%

14%

17%

8%

25%
Unió Europea Universitat de Barcelona Ministeri d'Educació
Generalitat de Catalunya Altres

 
FIGURA 5.4 
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En total s’han detectat 36 projectes, dels quals només dos tenen relació amb el fet ambiental: 
• Generic Applications of Multimedia to Environmental Crisis Training. Es tracta d’un projec-

te europeu del programa ‘Educational Multimedia’, desenvolupat entre els anys 1998 i 
2000, i dirigit per la Dra. Begoña Maria Gros, professora del Departament de Teoria i 
Història de l’Educació. 

• Estratègies per al desenvolupament dels eixos transversals del currículum. Desenvolupat 
en el marc del programa d’ajuts a la recerca de la Divisió de Ciències de l’Educació, i co-
ordinat pel professor Josep Palos (Departament de Didàctica de les Ciències Socials), 
aquest projecte reflexiona sobre el medi ambient, entre altres temes transversals del currí-
culum d’educació infantil, primària i secundària, i desenvolupa metodologies i recursos 
específics per a la seva implantació. 

 
La proporció de recerca ambiental (5,6c%) es troba en consonància amb els resultats obtin-
guts en activitats formatives i publicacions, i posa de manifest un menor pes d’aquest eix 
temàtic que a la resta d’àrees de docència i recerca de la UB. El progressiu reforç de l’activitat 
investigadora a l’ICE, que en els darrers anys ha incrementat el nombre de projectes, no es 
veu reflectit d’igual forma en l’àmbit ambiental, on no existeix cap grup de recerca en matèria 
d’educació ambiental, o que inclogui aquest tema entre les seves línies d’investigació. 
 
Tenint en compte l’experiència positiva en la consolidació de grups de recerca adscrits a l’ICE, 
amb grups tan actius en nombre de projectes com el GREAM i el GRERLI, seria convenient 
que, tant l’ICE com la UB a través de qualsevol dels seus serveis de suport a la recerca, ence-
tés un procés d’impuls a la formació d’una massa crítica en educació ambiental, que actuaria 
com a pol vertebrador de la constitució d’un equip de recerca format per docents i investiga-
dors de la UB amb interessos comuns en educació ambiental.  
 
 

PROJECTES DE RECERCA DE 
L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (1989-2003)
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FIGURA 5.5 
 

Aquest equip podria en uns anys optar a constituir-se en un grup consolidat que liderés pro-
jectes de recerca o convenis de col·laboració amb institucions, situant la UB en una posició 
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capdavantera en matèria d’educació ambiental i assolint l’objectiu de transmetre a la societat 
valors ambientals des de disciplines de reflexió en la formació de l’individu. 
 
 
 
ALTRES ACTIVITATS AMBIENTALS 
 
Durant els darrers anys l’ICE ha estat present en els diferents espais de debat i reflexió sobre 
educació ambiental de l’àmbit català, amb participació activa a: 

• Fòrum 2000 d’Educació Ambiental, incloent-hi la coordinació d’un apartat del 4t bloc 
de debat, sota el títol Sistema educatiu formal. 

• Estratègia Catalana d’Educació Ambiental, impulsada pel Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat de Catalunya, amb representació en el grup d’experts que ha 
dissenyat el document estratègic del sector d’ensenyament, i contribució al Primer Fò-
rum de l’ECEA, celebrat l’any 2003. 

• Seminaris d’ambientalització curricular, amb aportacions a les quatre edicions cele-
brades en diferents universitats catalanes. 

 
En el marc del programa d’educació ambiental de l’ICE s’han portat a terme les accions 
següents: 

• Realització d’una enquesta entre els centres de primària i secundària per conèixer les 
necessitats de formació del professorat en educació ambiental. El buidatge quantitatiu 
i qualitatiu de l’enquesta ha servit per elaborar un article sobre l’estat de l’educació 
ambiental a Catalunya per a la revista de la Societat Catalana d’Educació Ambiental. 

• Disseny de formació específica per al professorat del batxillerat científic, en concret els 
mòduls d’aprofitament i els materials didàctics per a ciències de la Terra i del medi 
ambient. 

• Realització de la 1a Trobada d’Educació Ambiental el 14 i 15 de març de 2003 al Sa-
ló de Graus de la Facultat de Formació del Professorat de la UB, que va tenir com a 
objectius crear un espai comú de reflexió sobre l'educació ambiental, facilitar l'inter-
canvi d'experiències realitzades en els centres docents, i reflexionar sobre la 
perspectiva didàctica i la dimensió social de l’educació ambiental. Està prevista la con-
tinuïtat d’aquestes trobades amb una segona edició. 

 
Finalment, cal recordar que l’ICE convoca anualment el Premi Pau Vila, que té com a objectiu 
promoure treballs originals i/o experiències fetes en l'àmbit educatiu que contribueixin al 
coneixement i el respecte del medi geogràfic i natural, incloent-hi els aspectes relacionats 
amb el respecte a la natura i la sostenibilitat. Els treballs guanyadors d’aquest premi, que 
durant l’any 2004 arriba a la 14a edició, són publicats a la col·lecció “Pau Vila” de l’ICE 
(vegeu els títols ambientals a l’apartat de publicacions, en aquest mateix capítol). 
 
Aquest premi constitueix una experiència positiva en el foment de l’educació ambiental a les 
escoles des d’una institució universitària, i a més de garantir la seva continuïtat cal reforçar-lo 
mitjançant un major suport institucional (increment de la difusió, col·laboració amb altres 
administracions del món educatiu, realització d’un acte de lliurament de premis coincidint 
amb el Dia mundial del medi ambient, etc.), i incrementant el seu abast a l’àmbit universitari 
amb una segona línia de premis que estigués englobada en la mateixa convocatòria i que 
anés destinada a premiar treballs de recerca en educació ambiental realitzats en universitats 
catalanes. 
 
 


