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Recursos a Internet

Programes i organismes oficials

� 4th International Conference on Environmental Education
http://www.tbilisiplus30.org/

Web de la 4 Conferència Internacional en Educació Ambiental organitzada
per la UNESCO, la UNEP  i el Govern de la India. Aquesta reunió continua
el treball iniciat l’any 1977 en la primera conferència celebrada a Tbilisi
(Grècia) i s’empara en el context de la Dècada de l’Educació pel
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. El text de la
declaració conclou que la ONU i els governs assistents a la conferència
han de replantejar-se les  eines, els mètodes i les polítiques que duen a
terme per tal que des de la sostenibilitat,  contribuir al bé comú de tota
la vida a la Terra.  

� Dècada de les Nacions Unides de l’Educació per al
Desenvolupament Sostenible (2005-2014)
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Portal del Programa Dècada de les Nacions Unides de l’Educació per al
Desenvolupament Sostenible (2005-2014). La UNESCO, per encàrrec de
l’ONU, ha d’establir les normes qualitat a aplicar en l’educació pel
desenvolupament sostenible per tal de promocionar-la i facilitar-la seva
realització.  L’objectiu d’aquest programa consisteix en integrar els
principis, valors i pràctiques de desenvolupament sostenible a totes les
facetes de l’educació i l’aprenentatge.
La web ofereix gran quantitat d’informació sobre les accions i programes
que es duen a terme arreu del món. Inclou guies de bones pràctiques i
enllaços a diferents organismes. 

� DEPWEB 
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/index.html

Web del Banc Mundial dedicat al desenvolupament sostenible. La web
conté material didàctic i també jocs i enllaços d’interès. 
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Estratègia Catalana d’Educació Ambiental 
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/ecea/inici.
jsp
L’Estratègia Catalana d’Educació Ambiental (ECEA) s’inscriu en el marc
del moviment internacional en favor de la sostenibilitat nascut arrel de la
Cimera de la Terra, celebrada l’any 1992 a Rio de Janeiro. Aquest moviment
subscriu que tant l’educació com la comunicació verbal són eines bàsiques
de participació  per avançar cap a la sostenibilitat. 
La seva web conté els documents relatius al projecte així com un recull
d’estratègies que es desenvolupen arreu de l’Estat Espanyol. 

� Ministerio de Medio Ambiente (Espanya) 
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/

Web del Ministerio de Medio Ambiente  amb informació sobre l’educació
ambiental a nivell estatal. Entre altres recull informació sobre els diferents
programes d’educació ambiental que es duen a terme, grups de treball,
agenda d’esdeveniments, accés a articles i publicacions, recull d’enllaços
d’interès , etc. Inclou l’accés al Libro Blanco de la Educación Ambiental. 

� Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. Programa Década por una Educación para
la Sostenibilidad
http://www.oei.es/decada

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI) és un organisme governamental internacional nascut
l’any 1949 per a la cooperació entre els països iberoamericans en l’àmbit
de l’educació, la ciència i la cultura.  
La web inclou els objectius de la Dècada pel Desenvolupament Sostenible
per als països llatinoamericans. 

� Programa de les Nacions Unides pel Med Ambient
http://www.unep.org/

Web del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides  amb
documents referents a les estratègies i programes que es duen a terme,
materials disponibles així com agenda d'activitats. També inclou informació
de projectes i accés a  publicacions de diferents aspectes relacionats com
per exemple  l’energia, el canvi climàtic, la biodiversitat i  l’educació
ambiental. 
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� SADC Regional Environmental Education Programme
http://www.sadc-reep.org.za

L’any 1993 neix aquest programa per a l’educació ambiental amb el suport
del Southern African Development Community (SADC) i de l’
Environment and Land Management Sector (ELMS). 
La  web recull informació sobre el programa i les activitats que es realitzen
als diferents països de l’Àfrica Meridional

Educació per a la sostenibilitat

� Engineering Education for Sustainable Development
Observatory
https://www.upc.edu/eesd-observatory

L’any 2004, en el marc de la International Conference on Engineering
Education in Sustainable Development (EESD) neix la Declaració de
Barcelona. Aquesta Declaració pretén estimular el desenvolupament
sostenible en l’ensenyament tecnològic a nivell europeu. 
L’EESD Observatory és una iniciativa de tres universitats europees (la
Delft University of Technology,  la Chalmers University of Technology i la
Universitat Politècnica de Catalunya) i la Alliance for Global Sustainability,
per tal de controlar els avenços assolits a partir de la Declaració de
Barcelona.  L’informe de  resultats es presenta cada dos anys a la
Engineering Education in Sustainable Development Conference (EESD). 

� European Foundation for Education and Sustainable
Development
http://www.european-esd.net/index.htm

Xarxa informal d’intercanvi d’informació entre els diferents agents que
treballen en l’educació i el desenvolupament sostenible a nivell europeu. 

� Forum on Science and Innovation for Sustainable Development
http://sustainabilityscience.org/

Espai d’intercanvi d’informació i debat entre persones, institucions i xarxes
interessades en la  ciència i la tecnologia per a la sostenibilitat. 
Inclou un interessant apartat amb recursos (revistes, webs, etc.), accés als
materials dels diferents programes de formació, directori de membres de
la xarxa i agenda d’esdeveniments. 



Recursos a Internet

142

� Global Development Research Center
http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html

El Global Development Research Center és una organització virtual que
desenvolupa diferents iniciatives educatives i de recerca en l’àmbit del
medi ambient i de difusió d’informació. 
La seva web disposa d’un apartat dedicat a l’educació ambiental, amb
estratègies a seguir i recursos d’interès. 

� North American Association for Environmental Education
http://www.naaee.org/

Institució creada l’any 1971 que agrupa professionals, estudiants i
voluntaris de l’educació ambiental de diferents àmbits (educació formal,
organismes governamental, empreses, etc.) d’Estats Units i de 55 països
del món. Treballa  en l’alfabetització en el medi ambient com a mitjà per a
assegurar un entorn segur i saludable i una millor qualitat de vida pera la
societat actual i futura. Anualment organitza conferències el text de les
quals es pot consultar a la seva web. Entre les seves publicacions destaquen
les “Guidelines for Excellence”, que estableixen una mena d’“estàndards”
bàsics en l’educació ambiental. 

� Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable
Development (RCE Barcelona)
http://rce-barcelona.net

Centre reconegut per les Nacions Unides que treballa per la integració de
la sostenibilitat en l’educació formal i informal a través de  tècniques
innovadores d’aprenentatge, la difusió d’exemples de bones pràctiques, la
connexió entre actors de diferents àmbits de treball i l’intercanvi
d’experiències amb altres RCEs. 

� SDPROMO - Promoting European Education in Sustainable
Development
http://www.sdpromo.info

El projecte SDPromo promou l’educació sostenible dins l’ensenyament
tecnològic de nivell superior.  És un projecte de col·laboració entre el
Royal Institute of Technology (Suècia), la Technische Universiteit Delft
(Holanda) i la Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) . 
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� Sustain.no
http://sustain.no

Portal educatiu nascut a partir de l’Estratègia Nacional d’Educació pel
Desenvolupament Sostenible de Noruega.  Es tracta d’una xarxa per
facilitar la cooperació entre escoles, organitzacions no governamentals i
institucions de recerca.  En els seus projectes participen entitats d’arreu
del món.  
La web conté informació sobre les activitats, els projectes desenvolupats
i els resultats obtinguts a diferents països. 

� UNESCO
La UNESCO és l’organisme de les Nacions Unides que té l’objectiu de
contribuir a la pau i la seguretat en el món a través de l’educació, la ciència,
la cultura i les comunicacions.
L’any 1992 la UNESCO va posar en marxa el seu programa de Càtedres
UNESCO com a eina per avançar en la investigació, formació i
desenvolupament de programes en l’educació superior a través de la
creació de xarxes universitàries i fomentar la cooperació entre
universitats. En l’àmbit del desenvolupament sostenible destaquem la
Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC. 

� Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC
http://www.catunesco.upc.es/

Promou el diàleg entre diferents institucions i contribueix a
formular una política que afavoreixi el desenvolupament sostenible.
Actualment la Càtedra  imparteix formació a diferents nivells  i
realitza recerca. És responsable també del Portal Sostenibilitat
(http://portalsostenibilidad.upc.edu) que recull recursos sobre diferents
temes relacionats amb el desenvolupament sostenible. 

� University Leader for a Sustainable Future
http://www.ulsf.org

Associació d’universitats i escoles d’arreu del món que  donen suport a
la sostenibilitat a través de l’ensenyament i la recerca i la seva divulgació
tant en l’educació superior com en l’educació primària com secundària. 
Entre les diferents accions i projectes que duen a terme destaquen la
recerca i consultaria sobre estratègies efectives per a la pràctica “verda”
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en institucions, polítiques i a l’ensenyament, l’aplicació de la Declaració de
Talloires i altres compromisos institucionals per al campus verd, la
investigació i i consulta sobre l’aplicació de la Dècada de les Nacions
Unides i l’avaluació de centres regionals d’excel·lència. 

� Xarxa de Recerca en Educació per la Sostenibilitat
http://edusost.cat/

Xarxa d’intercanvi d’experiències per tal d’ assolir la consolidació de
l’educació per a la sostenibilitat en els diferents àmbits educatius de la
societat catalana. 
Inclou la documentació de treball pròpia de la Xarxa, així com informació
sobre diferents actes que es realitzen. 

Buscadors 

� EElink
http://eelink.net

Complet directori amb informació relacionada amb l’educació ambiental.
Presenta la informació organitzada en prop de 300 categories :
organitzacions, publicacions, recursos per a professionals, recursos per a
mestres, etc. Inclou una secció titulada “Educación ambiental en español”
que inclou els recursos ambientals en aquesta llengua. 

� Enviroeducation. The environmental School Directory
http://www.enviroeducation.com/

Directori d’abast mundial d’escoles i estudis d’educació ambiental i
sostenibilitat. Permet buscar per nivell educatiu i país. 


