
II CONFINT Xarxa de Centres per la Sostenibilitat de la Comunitat Valenciana

El passat dimecres dia 8 de juny, entre les 4 i les 8 de la vesprada, tingué lloc, a les
instal·lacions del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), la II
Confint de Centres per la Sostenibilitat de la Comunitat Valenciana (CSCV). Després d’un
buit  de tres anys en els quals no havia estat  possible organitzar-la per la situació de
pandèmia, es va reunir un total de 44 alumnes i un nom indeterminat de professorat i



famílies que gaudiren d’una jornada en la qual  es varen compartir  projectes, defensar
candidatures i votar representants de la xarxa autonòmica a la Confint estatal que tindrà
lloc a abril de l’any 2023. 

La conferència va incloure la confecció d’un producte d’educomunicació que, aprofitant
que la data coincidia amb el dia mundial dels oceans, va estar dedicat a la mar. L’alumnat
es  va distribuir  en  equips de composició  aleatòria  associats  a  un animal  de  la  mar  i
elaboraren un mural de paper amb dibuixos i frases que reivindicaven l’atenció als oceans
i  destacaven allò més cridaner des del  punt  de vista  de l’alumnat,  d’aquest medi  que
cobreix ¾ parts del nostre planeta.

I, com a comiat, es va fer una plantació d’un arbre (en aquest cas, un arboç), com a acte
testimonial de compensació de la petjada de carboni originada per la Confint.

El nostre agraïment al CEACV i, en especial, al seu tècnic Víctor Benlloch, que ens va
facilitar  el  suport  tècnic  i  l’assessorament sense els  quals no hauria  estat  possible  la
jornada, així com als/les assistents.

El programa va ser: 

HORA ACCIÓN

16.00-16.30 Recepció participants – Videos ecodelegats/des

16.30-16.40 Inauguració (Saló d’actes)

16.45-17.00 Muntatge fira projectes

17.00-18.00 Fira de projectes - Votacions

18.00-18.45 Defensa candidatures i votació

18.45-19.45 Activitat educomunicació – Dia dels Oceans

19.45-20.00
Comunicació resultats votació - Lliurament de diplomes als centres i
clausura - Compensació petjada de carboni



Adjuntem algunes fotos de l’activitat:

- Inauguració:

- Fira de projectes:

 

  

 



- Defensa de candidatures:

 

  

- Producte d’educomunicació:



- Compensació de la petjada de carboni:

 

- Enllaços als videos dels ecodelegats/des que es varen projectar:

- Video salutació Confint:

https://drive.google.com/file/d/1HCVgqq6IxI_9CT-m7ZH-dD1TbEI8Mf8w/view?
usp=sharing

- Video conscienciació mòbils:

https://drive.google.com/file/d/1JxagMsbS-bKbJNPyGAwdLTwGZPsh6hVU/view?
usp=sharing
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