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Sabem quin impacte tenen les       
activitats de sostenibilitat que fem 
amb l’alumnat als centres educatius?  
 
Com hauríem de plantejar-les per  
assolir els objectius que ens proposem? 
 
Aconseguim realment les fites que 
perseguim?   
 
Mesurem d’alguna forma si es produ-
eixen els canvis i els aprenentatges  
esperats? 
 
En aquest seminari coneixerem dues 
mirades sobre com avaluar la sosteni-
bilitat als centres educatius, en dues 
sessions i de la mà de dos experts de 
gran solvència. 
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Sessió 1, dilluns 6 de juliol d’11 a 12.30h  
 
A càrrec del Dr. Arnau Amat 
Doctor en Didàctica de les Ciències Experimentals per la UAB 
 
 

Actualment, és coordinador del Màster Universitari en Innovació en Didàctiques    
Específiques, professor del Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències i  
investigador del grup de recerca Coneixement i Didàctica de la Universitat de Vic- 
Universitat Central de Catalunya. Anteriorment, havia treballat coordinant el     
projecte d'educació ambiental de la Mancomunitat La Plana i com a educador     
ambiental a l'empresa viladraueducació.com.  
 

Reflexionarem sobre els processos d'avaluació dels projectes d'educació per a la        
sostenibilitat que estan portant a terme els centres educatius. Ens centrarem en tres 
aspectes concrets: la finalitat de l'avaluació, quins aspectes dels projectes d'educació 
per a la sostenibilitat seria important tenir en compte en el moment d'avaluar i,   
finalment, algunes estratègies  metodològiques per poder facilitar l'avaluació als   
centres educatius.. 
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Sessió 2, dimecres 8 de juliol, d’11 a 12.30h 
 

A càrrec de la Dra. Elena Boadas 
Doctora en Educació per la UAB 
 

Professora de Didàctica de les Ciències Experimentals en els graus d’Educació  Infan-
til i Primària de la Universitat Ramon Llull, Directora de l’Àrea d’Educació i Forma-
ció de la Fundació CRAM. Té una experiència de més de 20 anys dirigint projectes 
d’educació per a la sostenibilitat en l’àmbit de l’educació no formal. 

Aprofundirem sobre l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge que es 
desenvolupen a través de les activitats d’educació per a la sostenibilitat en els centres 
educatius. Reflexionarem des d’una perspectiva competencial, seguint l’enfocament 
del currículum escolar establert, fent èmfasi en la competència científica. I analitza-
rem alguns dels aspectes que ha d’integrar l’avaluació d’activitats educatives per a la 
sostenibilitat, per facilitar la comprensió del grau d’incidència en l’alumnat. 


