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Objectiu general

Obtenir informació sobre quin és l’estat actual de les persones

treballadores en el sector de l’educació ambiental, identificant perfils,
funcions i competències que ha de tenir aquest perfil professional en

l’actualitat, per tal de regular el sector i adaptar l’oferta formativa a

aquestes necessitats.



Objectius específics

1. Obtenir informació sobre les persones que actualment exerceixen o han

exercit en l’educació ambiental a Catalunya.

2. Anàlisi de la demanda del mercat: perfil, funcions i competències que es

requereixen.

3. Anàlisi de l’oferta formativa actual per a educadores ambientals.

4. Fer un estudi sobre quines persones i/o entitats tindrien interès en una

acreditació de competències.

5. Benchmark, estudi de la situació a altres països.



Equip de treball
- Generalitat - Servei d’Educació Ambiental

- Equip d’investigació 

- Comissió de seguiment:

• Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA): Grup de treball 

d’organitzacions i professionals independents

• Generalitat- Departament d’Educació, Institut Català de Qualificacions 

Professionals (ICQP)

• Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona

• Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

• Ajuntament de Barcelona

• Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

• Col·legi de Biòlegs de Catalunya

• Col·legi de Pedagogia de Catalunya 



Tècniques d’investigació



Tècniques d’investigació
1. Qüestionaris anònims en línia (2 tipus)

§ per a professionals del sector § per a organitzacions
contractants de serveis i/o 
professionals d’EA



Tècniques d’investigació

2. Entrevistes: Realització en línia d’entrevistes en
profunditat a 25 professionals excel·lents del sector de l’EA.

3. Grup de discussió: en línia, amb professionals del sector
de l’EA

4. Cerca documental: oferta formativa a Catalunya i situació
actual de l’EA (perfil i formació) a altres països.



• Entitats i fundacions
• Cooperatives
• Empreses
• Administració pública
• Formació i educació en l’àmbit de l’EA

Mapa d’actors



Planificació general de l’estudi (2020)



1. Qüestionaris anònims en línia (2 tipus), del 5 al 30/10/2020
Nombre de respostes:
• 271: Per a professionals de sector de l’EA
• 54: Per a contractants de serveis i/o professionals d’EA

2. Entrevistes: Realització en línia d’entrevistes en profunditat
a 25 professionals excel·lents del sector de l’EA.

3. Grup de discussió amb professionals excel·lents del sector
de l’EA.
12 persones seleccionades
1ª Sessió 20/11/2020 (10 participants)
2ª Sessió 2/12/2020 (8 participants)

Resultats tècniques d’investigació



FORMACIÓ ACTUAL A CATALUNYA EN 
EDUCACIÓ AMBIENTAL



ALTERNATIVES
Codi Nom del curs (centre/institució)

IUSC-D Máster en Ciencias del Medio Ambiente Especialidad en Comunicación y Educación Ambiental (IUSC-UB, a Distància)

IUSC-P Máster en Ciencias del Medio Ambiente Especialidad en Educación Ambiental y Gobernanza Sostenibles (IUSC-UB, Presencial)

UB-UAB Máster en Intervención y Gestión Ambiental: Persona y Sociedad (UB-UAB)

UNESCO Cátedra UNESCO en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED, extint)

EUTDH Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura (EUTDH)

DIEA Doctorado Interuniversitario de Educación Ambiental (diversos centres, extint)

CFGS CFGS en Educació i Control Ambiental (diversos centres)

CPIEA Certificat de Professionalització d'Interpretació i Educació Ambiental (diversos centres)

COAMB Curs d'Educació Ambiental del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

CENEAM Curso Básico de Educación Ambiental del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, extint)

SCEA Formació en Educació Ambiental de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (diversos cursos)



Centre Grau Assignatura Caràcter Crèdits ECTS*

UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona)

Ciències  
Ambientals

Educació i  Comunicació Ambiental
Optativa 6

UB  (Universitat de Barcelona)
Ciències
Ambientals

Educació Ambiental
Optativa 6

UdG (Universitat de Girona)
Ciències
Ambientals

Educació Ambiental
Obligatòria 3

UAB, UAM (Universidad Autónoma 
de Madrid) i UC3M (Universidad 
Carlos III de Madrid) conjuntament

Ciències

(nou grau)

Es pot cursar com a optativa (tenint en compte 
que es pot cursar qualsevol de les optatives de 
Ciències o Biociències de la UAB)

Optativa 6

UAB Pedagogia Educació, Sostenibilitat i Consum Optativa 6

UNED - Barcelona (Universidad 
Nacional de  Educación a Distancia)

Pedagogia Desenvolupament  sostenible. Les seves  
implicacions  educatives

Obligatòria 6

UAB Educació Social Educació, Sostenibilitat i Consum Optativa 6

UIB (Universitat de les Illes Balears) Educació Social Programes d’Educació Ambiental Obligatòria 6

*Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball dins i fora de l’aula.

L’educació ambiental en els graus universitaris



Fitxa individual curs o centre



BENCHMARK SOBRE L’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL FORA DE CATALUNYA



Cerca basada principalment en:

1. Consulta de diferents fonts (persones expertes, 
institucions, etc.).
2. Estudis realitzats per part d’organisme públics o 
d’associacions de professionals de l’EA, a diferents països. 
3. Informació de la situació laboral dels professionals de 
l’EA pel que fa a: 

q definició dels perfils
q salaris
q legislació i/o convenis i 
q la situació formativa i acreditativa de la professió. 



1. Espanya 6. Regne unit
2. França 7. Austràlia
3. Països Baixos 8. Argentina

4. Països nòrdics (Finlàndia, Suècia, 

Dinamarca)

9. Canadà

10. Colòmbia

5.Portugal 11. Estats Units



Resultats finals



Resultats finals
PERFILS PROFESSIONALS

Figura 15 Gràfic de freqüències de respostes del número de tasques que realitzen.

Annex Qüestionari per a professionals Estudi EA 2020.



PERFILS PROFESSIONALS

1. Les tasques es reparteixen en diferents perfils si hi ha 

recursos. 

2. Compendi de situacions laborals, organitzatives i formatives

molt variat. 

3. Necessitat de definir i delimitar-lo tant a nivell de formació

com de professió.



4. No hi ha una definició clara del perfil professional d’EA. 

La pràctica professional de l’EA genera diferents perfils

o professions molt diverses.

5. S’obre la possibilitat a l’existència de més d’un perfil:
- Educador o educadora ambiental a terreny
- Coordinador/a d’activitats d’EA (tècnic/a)
- Director/a o cap d’una àrea d’EA d’una

organització,  o d’un espai d’EA



Competències (Gestió)  
Tipus de Competències Gestió ID N(freq.)

Coneixement de l'associacionisme ambiental 1 68

Coneixement del món educatiu, de centres 
educatius

2 183

Coneixement del sector de l'administració pública i 
els seus procediments

3 150

Redacció de projectes, subvencions i/o memòries 
de justificació

4 133

Redacció i realització de guiatges (itineraris de 
natura o visites guiades)

5 121

Disseny de recursos i materials educatius 6 175

Elaboració de programes educatius 7 135

Tècniques d'educació ambiental 8 165

Campanyes de sensibilització ambiental 9 131

Comunicació i difusió de projectes ambientals 10 130

Projectes de ciència ciutadana o ciència 
participativa

11 95

Educació ambiental inclusiva 12 105

Gestió de voluntariat ambiental i participació 13 62

Avaluació de programes i activitats d'educació 
ambiental

14 100



Competències (Tècniques) 
Tipus de Competències AMBIENTALS ID N(freq.)

Biodiversitat 1 196

Flora 2 175

Fauna 3 174

Ecosistemes naturals (terrestres o 
aquàtics) 4 177

Sostenibilitat 5 200

Energia 6 128

Crisi climàtica 7 160

Consum Responsable 8 155

Economia circular 9 109

Gestió de residus 10 153

Espai públic i mobilitat 11 97

Salut i benestar 12 85

Cultura, art i oci 13 63

Acció ciutadana i associacionisme 14 54

Ecofeminisme 15 33

Defensa del territori 16 84

Interpretació del patrimoni 17 96

Espais naturals i ús públic 18 141

Mètodes i productes cartogràfics 19 32

Societats en transició o resilients 20 41

Agroecologia 21 69

Riscos ambientals 22 92



Competències (Actitudinals) 
Tipus de Competències 

Habilitats Socials
ID N(freq.)

Gestió de les emocions 1 93

Innovació 2 109

Creativitat 3 187

Gestió i planificació 4 151

Comunicació 5 205

Autoconeixement 6 58

Lideratge 7 41

Autonomia 8 59

Adaptació i flexibilitat 9 129

Resolució de conflictes 10 50

Conducció de persones 11 69

Gestió de l'estrès 12 15

Perseverança 13 15

Resiliència 14 33

Treball en equip 15 100



FORMACIÓ DE LES PROFESSIONALS DE L’EA

1. Predomina Ll. o Grau en Biologia i Ciències Ambientals.

2. Predomina l’autoaprenentatge i formació en el lleure.

3. No hi ha un itinerari formatiu clar, però ha de tenir contingut

de ciències i medi natural, i d’educació/pedagogia.

4. És necessària l’acreditació de competències.

5. Sobrequalificades, esperant reconeixement i millora de les 

condicions laborals especialment.



SITUACIÓ LABORAL

1. Inestable (més d’una feina, per temporades)

2. Franja salarial baixa (en base al conveni de lleure)

3. Salaris variables: El fet que un/a professional treballi en EA, 

o en sigui expert/a, no implica millors condicions salarials

4. Tasques: reconeixement d’educador/a com a tallerista, però

requerint coneixements i funcions de tècnic/a

5. Condicions laborals precàries: ús generalitzat del conveni

de lleure (horaris/dietes)



Propostes de millora
1. PLA ESTRATÈGIC DEL SECTOR DE L’EA

● Definir els perfils de les professionals del sector de l’EA.

● Integrar els/les especialistes en EA a les escoles i centres

educatius, com a part del sistema. Hores lectives fora de l’aula,

suport d’entitats del territori.

● Incrementar el treball en xarxa dins el propi sector.

● Visió transversal i coordinada de l’EA en tots els departaments de

la Generalitat de Catalunya, així com en altres administracions

publiques.

● Reforç d’accions de màrqueting i comunicació.



Propostes de millora

2. CONVENI ESPECÍFIC

● Definir un propi conveni o incloure l’EA dintre d’un altre que

contempli les casuístiques i realitat del sector.

● Definir, millorar i formalitzar la categoria laboral, salari, funcions i

tasques de l'educador/a ambiental. Es proposa crear diferents

perfils en funció de les tasques i funcions a realitzar. Aquesta acció

facilitaria la regulació del sector, eliminaria les condicions de

precarietat que hi ha actualment al mercat i evitaria l'intrusisme en

els concursos de l'administració.



Propostes de millora

3. PRESSUPOSTOS I SUBVENCIONS

● Regularitzar les propostes de l’administració pública per a la

redacció de plecs, contractes o concursos.

● Inversió econòmica de l’administració pública, i a llarg termini.

● Sistemes i campanyes de bonificacions i/o impostos, per tenir més

pressupost, i també conscienciar a la població.

● Aplicar un model de certificats a organitzacions d’EA òptimes per a

participar en l’adjudicació de projectes.



Propostes de millora
4. OFERTA FORMATIVA I ACREDITACIÓ DE 
COMPETÈNCIES

● Oferir opcions per a la formació en EA, adaptada a la realitat

● Fer reconeguda la formació reglada actual, i que segueixi sent de

caràcter públic.

● Revisió del contingut curricular del Cicle de Formació Grau

Superior d’Educació i Control Ambiental (CFGS) i Certificat de

professionalitat d’Interpretació i Educació Ambiental (CPIEA)

● Acreditació de competències un cop s’hagi fer la revisió del perfil

actual existent, i s’hagi pujat la categoria de la qualificació actual.



MOLTES GRÀCIES!

Servei d’Educació Ambiental
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20201001-
professionalitzacio-sector-ea
Correu electrònic: sea.tes@gencat.cat

Irene Cervera Buisán
Correu electrònic: irenecerverab@gmail.com
Twitter @irenecerverab

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20201001-professionalitzacio-sector-ea
mailto:irenecerverab@gmail.com

