Criteris per a l’elaboració de propostes d’activitats de formació
a la natura per al Departament de Territori i Sostenibilitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza la 4ª jornada de formació a la
natura durant el mes de juny de 2017, i que coincidirà amb la Setmana de la Natura
(del 2 a l’11 de juny de 2017).
Les propostes de cada territori se sotmetran a votació popular per part del personal de
cada servei territorial durant la primera quinzena d’abril. La proposta més votada per a
cada demarcació serà l’escollida. Animem a les entitats a que presentin propostes que
siguin coherents amb les seves línies de treball i alhora siguin atractives i
engrescadores per al voluntariat.
Cada demarcació territorial col·laborarà només amb una entitat del seu territori. La
demarcació territorial de Barcelona és la que congrega més persones, atès el volum
de personal que concentren els serveis centrals, l’any 2015 en aquesta demarcació
van participar 60 persones. En les altres demarcacions territorials es preveu un
nombre orientatiu d’entre 10 i 25 persones per cada demarcació.
Les propostes que presentin les entitats han de complir els següents criteris generals:
1. L’organitzador és una entitat ambiental sense ànim de lucre. L’activitat ha de
formar part d’un projecte o una línia més integral de l’entitat.
2. El lloc de realització de l’activitat ha d’estar a una distància màxima d’1 hora en
vehicle des dels centre de treball de Departament de la demarcació
corresponent (Amposta, Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona), i ha de ser
accessible en vehicle.
3. L’activitat es realitzarà preferentment en un espai natural (protegit o no) i a l’aire
lliure.
4. La durada prevista de l’activitat és de mig dia (de 9:00 a 14:00), amb l’arribada
del personal com a màxim a les 15:00 a la ciutat d’origen. Cal preveure un
temps de 30 minuts per esmorzar.
5. Es considera prioritari dedicar més temps pròpiament a les tasques d’execució
de l’activitat que a la component formativa o divulgativa. Orientativament, la
relació hauria de ser un 60% de temps dedicat a treballar (tasca física) i un
40% dedicat a la formació sobre el projecte i les tasques, el coneixement dels
valors de l’espai natural i definicions i aspectes del voluntariat.

6. Sempre que sigui possible, s’ha de preveure un plenari a l’inici i al final de
l’activitat en un lloc amb una mínima confortabilitat (espai tancat o espai a l’aire
lliure amb ombra).
7. L’activitat ha de contribuir a la sensibilització ambiental, el treball en equip i la
sensació d’haver realitzat una feina útil.
8. Totes les persones participants han de tenir una tasca clarament assignada, i
evitar al màxim que siguin els mateixos participants els que hagin de decidir
quina tasca fan. L’objectiu és que no quedi cap participant sense feina a fer.
9. Les tasques han d’estar dimensionades al volum de participants i estar
planificades al detall.
10. L’activitat realitzada ha de ser visible i quantificable d’alguna manera.
11. No s’ha de requerir una formació tècnica específica.
12. S’ha de preveure la possible participació d’alguna persona amb mobilitat
reduïda.
13. Sempre que sigui possible, no es repetirà una activitat ja realitzada en anteriors
edicions (però si que es podria repetir una entitat).

Per presentar les vostres propostes, cal que ompliu la Fitxa de proposta d’activitats i
que l’envieu a info@setmananatura.cat. Data límit: 31 de març de 2017 (inclòs).

