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ORIGEN I OBJECTIUS 

Aquest curs està organitzat pel Servei de Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació, 
en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament i del Fons Valencià 
per la Solidaritat.

EDUCACIÓ 2030:
Recursos educatius per al desenvolupament sostenible

Aquesta edició està coordinada des del 
CEFIRE Territorial de Xàtiva, si bé en el 
disseny i organització del curs han 
participat els CEFIRE CTEM, Territorial de 
Torrent, Territorial de València i l'específic 
de FP de Xest.

L'objectiu del curs és doble:

• D'una banda, donar a conèixer entre el 
professorat participant l'Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible i 
traslladar el potencial didàctic dels ODS 
per a desenvolupar en 
l'alumnat/professorat/comunitat 
educativa les actituds, els valors, les 

competències i els coneixements per a 
contribuir proactivamente a l'assoliment 
de societats més igualitàries, inclusives i 
sostenibles.

• En segon lloc, proveir als participants 
dels recursos i eines metodològiques 
que faciliten el desenvolupament de 
pràctiques i projectes educatius en 
l'aula/centre per a aconseguir l'objectiu 
anterior, i motivar-los a la seua 
implementació des d'un enfocament 
col·laboratiu.

CURS DE FORMACIÓ 
PERMANENT DE 
PROFESSORAT



           

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA DEL CURS

El curs es realitzarà del 10 de febrer al 9 de març de 2020 i va dirigit a 
professorat de tots els nivells educatius.

La part online es cursarà a través de la 
plataforma “moodle” empleada habi-
tualment des dels CEFIRE, i consta de 2 
mòduls formatius:

• Mòdul I: L'Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible: objectius i 
metes, en el qual s'aprofundirà en el 
contingut i abast d'aquesta Agenda 
Mundial i els seus 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, coneguts 
com els ODS.

• Mòdul II: L'agenda 2030 en clau 
educativa: avançant cap a la 
sostenibilitat en les aules, en la qual 
ens endinsarem en la caracterització de 
l'educació per al desenvolupament 
sostenible i proposarem recursos 
metodològics per al desplegament de 
projectes educatius basats en els ODS.

La part online estarà en funcionament 
durant tot el curs, i serà tutoritzada per 
2 assessors del Cefire de Xàtiva i per un 
tècnic del Fons Valencià per la 
Solidaritat.

ES TRACTA D'UN CURS SEMIPRESENCIAL, 
DE 30H DE DURADA. 

EN CONSEQÜÈNCIA, EL CURS CONSTA 
D'UNA PART ONLINE I D'UNA PART PRESENCIAL:

El calendari de les sessions presencials és el següent:

Sessió 1: 
Conceptes introductoris. El Progr
instrument per a la sensibilització i l’educació per al 
desenvolupament sostenible en primària i secundària

Sessió 2: 
Bones pràctiques d'educació per al desenvolupament 
sostenible en l'aula/centre

Sessió 3: 
Exposició de projectes educatius desenvolupats 
pels participants

10/02/2020

17/02/2020

09/03/2020

Sessió Dates

ama In/Sostenible, un

La part presencial consta 
de 3 SESSIONS
de 2.5 hores de durada 
(aproximadament)

que es realitzaran en
la seu del CEFIRE de 
Xàtiva

en horari de:
17:30 a 20 hores.



CRONOGRAMA I PROFESSORAT 
PARTICIPANT EN LA PART 

PRESENCIAL

Les sessions presencials es desenvoluparan des d'un enfocament metodològic 
d'exposició de bones pràctiques.

Sessió 1: Conceptes introductoris. El Programa In/Sostenible, un instrument 
per a la sensibilització i l’educació per al desenvolupament 

sostenible en primària i secundària

Sessió 2: 
Bones pràctiques d'educació per al desenvolupament sostenible en l'aula.
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