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INFORMACIÓ ÚTIL
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergencia Climàtica i Transició Ecològica.
http://www.agroambient.gva.es/va/inicio
Formació
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergencia Climàtica i Transició Ecològica a
través del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), centre de referència de
l'educació ambiental a la Comunitat Valenciana, oferix tallers i cursos per a completar la formació
d'aquelles persones relacionades amb l'educació ambiental aprofitant l'experiència del mateix CEACV.
Objectiu: Proporcionar coneixements i experiències pràctiques, aplicables i reproduïbles sobre diferents
temes que ajuden a ampliar els recursos de persones interessades a desenrotllar activitats d'educació
ambiental.
Destinataris: Persones que hagen treballat, treballen o vulguen treballar en educació ambiental.
http://www.citma.gva.es/va/web/ceacv/formacion

Vies ciclopeatonals
Red d’itineraris de la GV
La llei forestal 3/93 de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 6 l’ús recreatiu de les muntanyes,
afavorint l’us excursionista, recreatiu i pedagògic dels terrenys forestals promovent la concienciació social
sobre els valors culturals, ecològics, ambientals i econòmics que comporta el patrimoni forestal valencià.
http://www.agroambient.gva.es/web/senda-verde/red-de-senderos-gr-pr-y-sl
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Formació Ambiental
Formació Reglada
Informació sobre estudis impartits en les universitats espanyoles, així como Cicles Formatius de Grau
Superior i Grau Mitjà de Formació Professional Específica relacionats amb el medi ambient.
Cursos i Postgraus
Informació sobre cursos, seminaris i masters de temàtica ambiental impartits per diferents entitats, tant
presencials, a distància, com per internet.
http://www.mapama.gob.es/ca/ceneam/formacion-ambiental/default.aspx

Congresos, Jornades i altres esdeveniments
Informació sobre convocatories de congresos, exposicions, jornades, conferèncias, concursos, fires. de
temàtica ambiental.
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM
Dirigit a professionals, estudiants o persones interessades en la matèria. Disposa de programes de
formació, seminaris exposicions, publicacions, material didàctic, etc.
http://www.magrama.gob.es/va/
http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/formacion-ambiental/
Guia de parcs naturals d'Espanya
Disposa d'informació de la xarxa de parcs nacionals, secció de notícies, concursos, exposicions, enllaços
destacats i serveis interactius que inclouen fullets a mesura i jocs.
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
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Guia de recursos per a la formació ambiental
Informació sobre formació i educació ambiental, fòrums de debat del CENEAM, exposicions,
subvencions, recomanació de llibres, itineraris autoguiats, etc.
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/
Ministeri per a la
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía – IDAE
Transició
La consecució dels seus objectius és l'estratègia d'estalvi, l'eficiència energètica i el Pla d'energies
Ecològica i el
renovables. Té campanyes ajudes, formació i sensibilització.
Repte Demogràfic
http://www.idae.es/
Ajuntament de
València

Regidoria de Joventut
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València t'acosta al medi ambient, a l'estudi dels
ecosistemes i el desenvolupament sostenible, per mitjà del programa de “Escola de Naturalesa”, on les
associacions i els col·lectius podran observar la interacció de l'home amb el medi.
http://www.juventud-valencia.es/index.asp?idioma=val&ruta=/contenido/medioam/
cont_medioam.asp&acc=false&menu=Ap2_Sec3&subsec=

Conselleria
d'Economia
Sostenible,
Sectors
Productius,
Comerç i Treball

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial - IVACE

Universitat
Politècnica de
València

Unitat de Medi Ambient

Oferix serveis d'assessoria a empreses i ajuntaments en relació amb l'estalvi energètic i reducció
d'energia no renovable, serveis a particulars quant al càlcul d'instal·lacions solars domèstiques
(fotovoltaica i tèrmica), i ajudes per a impulsar projectes d'energia renovables i instal·lació de tecnologies
que suposen reducció de consum a particulars, empreses i ajuntaments.
http://energia.ivace.es/index.php?lang=ca

Es poden trobar diferents activitats, cursos, voluntariat, etc., tant del que realitza la pròpia universitat com
d'altres institucions, associacions, etc.
http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/indexv.html

Greenpeace

Greenpeace España
http://www.greenpeace.org/espana/
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Acció Ecologista
Agro

Associació activa amb diferents col·lectius, edita un butlletí quinzenal amb notícies de campanyes,
activitats, etc.
C/ Portal de Valldigna, 15 baix. 46003 València. Tel: 963 917 863
http://www.accioecologista-agro.org/

Fundación Limne

Fundació que es dedica a la restauració de rius barrancs i aiguamolls i fomenta una relació més directa
entre la naturalesa i la ciutadania
www.limne.org

Energies
Renovables

El periodisme de les energies netes
Conté publicacions actualitzades de diferents mitjans de comunicació, directori d'empreses, organismes,
cursos...
http://www.energias-renovables.com

CENSOLAR

Centro de Estudios de la Energía Solar - CENSOLAR
Centre internacional per a la formació tècnica d'especialistes en energia solar i difusió de les tecnologies.
Parque Industrial Pisa. C/ Comercio, 12. 41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla).
Tel: 954 186 200. Fax: 954 186 111
http://www.censolar.es

Portal del
professional del
medi ambient

Portal d'Internet líder en el sector del medi ambient i la industria, nascut de la vocació d'esser el punt de
trobada entre els professionals del mercat

Associació Amics
de Palanques

ADP lleva tiempo adoptando una Actitud 4R, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Reforestar.

http://www.ambientum.com/

https://amicsdepalanques.wordpress.com/
https://www.facebook.com/micsDePalanques/

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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http://www.agroambient.gva.es/va/legislacion-medio-ambiente
NORMATIVA

http://www.habitatge.gva.es/va/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/legislacionplanificacion-territorial-e-infraestructura-verde
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/
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