CURRICULUM
CIMAE és una cooperativa de serveis educatius ambientals nascuda l’any 1994 i
integrada per un equip interdisciplinari de professionals dels camps de les Ciències Socials, Naturals i de l’Educació, especialitzada en la divulgació i transmissió de coneixements.

CIMAE SCCL

COOPERATIVA D’INICIATIVES
MEDIAMBIENTALS I EDUCATIVES

C/ d’en Cortines, 16-18, baixos
08003 Barcelona
cimae@ecodi.es
www.cimae.coop
Telèfons:
93 319 10 64
93 717 28 70

Els projectes educatius de CIMAE es centren tant en el disseny i desenvolupament d’activitats com en la formació, i van adreçats a entitats, empreses,
fundacions, administracions públiques, centres docents... així com a qualsevol
col·lectiu sensibilitzat en la divulgació de continguts ambientals, de consum,
socials, històrics...
CIMAE realitza:
1. Activitats educatives
Exposicions interactives
Salons i fires
Activitats de descoberta del medi i tallers, adreçades a escolars, famílies,
gent gran i d’altres col·lectius
2. Publicacions
3. Gestió d’equipaments
4. Formació i assessorament
Seminaris, cursos i conferències
Formació de monitoratge
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
1.

Activitats educatives

Exposicions interactives
> Disseny de continguts de diverses exposicions itinerants:
• La Sal de la vida. Aj. de Cardona - Fundació “la Caixa”. Barcelona, 1995.
• El paisaje vegetal de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos - 			
		 Fundació “la Caixa”. Barcelona, 1996.
• Centro de Interpretación de la naturaleza de Río San Juan (Nicaragua). 		
		 ACSUR Las Segovias, 1996.
• El món de les plantes i El món del color. Fundació “la Caixa”. Barna, 1999.
• El consum responsable. Diputació de Barcelona, 2003
• Mostra de carbasses. Fundació Caixa Sabadell, 2003-09
• L’aventura antàrtica. Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i Obra 		
		 Social Caixa Sabadell, 2008
• El futur del Bosc de Can Deu després de les ventades. Fundació Antiga 		
		 Caixa Sabadell 1859, 2015-17
> Proposta de creació o millora d’exposicions:
• El consum responsable. Diputació de Barcelona, 2003
• Aprèn a consumir. Diputació de Barcelona, 2008
> Transport, instal·lació i desmuntatge:
• Aprèn a consumir amb responsabilitat. Diputació de Barcelona, 2008-10
• Consum, com som? Diputació de Barcelona, 2010-15
Salons i fires
> Formació i supervisió del monitoratge de les activitats arreu d’Espanya:
• Les motxilles mediambientals. Fundació “la Caixa”, 1995-99
• La carpa interplanetària. Fundació “la Caixa”, 1995-2001
> Supervisió i realització de l’activitat:
• Triem les escombraries. Consell Comarcal del Vallès Oriental, 1997-98.
> Formació del monitoratge, dinamització i supervisió de les exposicions arreu
d’Espanya:
• Sent, compara i relaciona. Fundació “la Caixa”, 1997-01
• Miralls i miratges. Fundació “la Caixa”, 1997-01
• Educàlia. Fundació “la Caixa”, 2003-05
Activitats de descoberta del medi i tallers
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> Per a escolars
• Disseny i realització d’itineraris de natura guiats i autònoms a centres 		
		 d’Educació Ambiental de Fund. “la Caixa” (Torrebonica i Bell-lloc), 1991-94.
• Disseny de tallers per a les exposicions Amazonia el último paraíso, La sal
		 de la vida i Un viatge a l’illa de Pasqua. Fundació “la Caixa”, 1995.
• Disseny d’itinerari i taller sobre el gel per al centre “El Pou de Glaç”, de La
		 Bisbal d’Empordà. Rosa dels Vents, 1996.
• Disseny, realització de material i dinamització de l’activitat per al 		
		 coneixement i ús correcte de la nova moneda europea: Utilitzem l’euro. 		
		 CIMAE, 1999.
• Disseny dels tallers i formació dels monitors de les exposicions itinerants
		 Caiguts del cel i La Forma. Fundació “la Caixa”, 2000-01 i 2004.
• Dinamització de tallers de ciència en diversos centres culturals. Museu de
		 la Ciència, 2003-04.
• Aplicació de noves tecnologies en educació. Disseny de continguts de 		
		 diversos tallers i jocs sobre Paisatge per alumnes de Primària i 			
		 Secundària. Web d’Educalia. Fundació ‘La Caixa’, 2005.
• Disseny i realització de l’activitat etnogràfica Vida i tradicions a l’entorn 		
		 del Dijous Gras. Can Deu (Sabadell). Fundació Caixa Sabadell/Unnim, 2002-11.

• Aplicació de noves tecnologies en educació. Disseny de continguts i 		
		 realització de fitxes didàctiques sobre el clima i el temps 			
		 meteorològic dins del projecte 2.0 interdisciplinar “El tiempo” per 		
		 a alumnes de 5è de primària. Web d’Educared amb Les Escoles Nazaret, 		
		 Fundación Telefónica i Itinerarium, 2010-11.
• Disseny i realització de diversos itineraris de descoberta dels ecosistemes
		 mediterranis, adreçats a escolars d’educació infantil, primària i 			
		 secundària i casals d’estiu, a l Parc Mediambiental de Gualba. RACC, 		
		2010-12.
• Disseny, organització i realització de Casals d’estiu Can Deu a l’estiu per a
		 infants de 3 a 12 anys. Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, 2013-2016.
• Disseny, realització de material i dinamització dels tallers: La capsa dels 		
		 sentits (descoberta del medi per l’exploració sensorial), El paisatge de 		
		 mar a muntanya (simulació de gestió del territori) i Les deixalles, cada 		
		 cosa al seu lloc (recollida selectiva de deixalles) per al Patronat Municipal
		 d’Educació de Terrassa, 1995-2017.
• Disseny i realització de diversos circuits mediambientals El bosc 		
		 mediterrani, El món rural, Els animals de la granja i Masies i tecnologia 		
		 agrària tradicional i tallers monogràfics sobre El conreu tradicional del 		
		 blat, de la vinya i de l’olivera a Can Deu (Sabadell). Fundació Caixa 		
		 Sabadell/Unnim/Fund. Antiga Caixa Sabadell 1859, 1996-2017.
• Disseny i realització de pràctiques per al seguiment de l’evolució d’un 		
		 bosc afectat per ventades. Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, CREAF i
		 IES Rubió i Tudurí, 2016-17.
> Per a famílies
• Disseny i realització de circuits mediambientals Intermedi. Museu de la 		
		 Ciència, Centre Cultural i Bell-lloc. Fundació “la Caixa”, 1994-95.
• Disseny i realització del circuit Descobrim la nostra ciutat. PRISBA - 		
		 Plataforma d’Entitats de la Ribera - Districte Ciutat Vella (Ajuntament de
		 Barcelona), 1995.
• Disseny i realització de la gimcana Coneix la natura a través dels sentits.
		 Festa de lliurament de premis del concurs de fotografia Instants de 		
		 Natura. ADENC i Fundació Caixa Sabadell, 2008 i 2010.
• Disseny i dinamització de tallers de sensibilització ambiental en diverses
		 fires a Catalunya. Unnim Caixa, 2011.
• Dinamització del recurs El planetari viatger. Fundació “la Caixa”,
		1998-2015.
• Desenvolupament de l’itinerari autoguiat pel Bosc de Can Deu mitjançant
		 la utilització de l’aplicació interactiva per a mòbils Edulog. Fundació 		
		 Antiga Caixa Sabadell 1859 i BBVA, 2016.
• Disseny i realització dels circuits de descoberta etnogràfica relacionada 		
		 amb el medi rural sobre els productes de l’hort i els animals de la granja;
		 i l’elaboració i aprofitaments del pa, del vi i del l’oli a Can Deu (Sabadell).
		 Fundació Caixa Sabadell/Unnim/Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, 		
		1998-2017.
• Disseny i realització d’actes multitudinaris anuals al Bosc de Can Deu, 		
		 amb tallers, exposicions, concerts, gimcanes, dinars populars: Festa de la
		 Primavera, Festa de les Carbasses i Festa de la Tardor Fundació Caixa 		
		 Sabadell/Unnim/Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i BBVA, 1998-2017.
• Disseny i realització de diverses jornades de recuperació de la vegetació 		
		 del Bosc de Can Deu, afectat per les ventades, amb voluntaris. Fundació 		
		 Antiga Caixa Sabadell 1859 i BBVA, 2016-17.
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> Per a gent gran i d’altres col·lectius
• Disseny i realització de l’activitat Fem Ciutat Vella amb els cinc sentits, 		
		 per a gent gran. PRISBA, 1996.
• Disseny de les activitats i realització dels tallers Quin temps farà demà? 		
		 (meteorologia), Biodiversitat ahir i avui (medi natural), El tast de les aigües
		 (coneixement de l’aigua) i Conèixer la ciutat (rutes per ciutats històriques).
		 Fundació “la Caixa”, 1997-98.

• Disseny, realització de material i dinamització dels tallers La Barcelona que
		 vam viure i Els temps d’abans. (rememoració via exploració sensorial) 1996 i
		 Les olors de la natura (plantes aromàtiques). CIMAE, 2000.
• Disseny i realització dels tallers De la sal a l’euro (coneixement de la 		
		 moneda) i Viatgem per l’Europa de l’euro (països de la zona euro), Fundació
		 “la Caixa”, 1998-2001.
• Disseny i realització dels tallers Un got d’aigua i un pessic de sal 		
		 (immigració), Heu apagat els llums? (eficiència ambiental a la llar), així com
		 els itineraris Ruta d’interpretació del paisatge pel Montseny i Ruta per la
		 Costa Brava (descoberta del paisatge). Fundació “la Caixa”, 2000-03.
• Organització, realització del material i dinamització de la Festa del Bon 		
		 Veïnatge (cooperació amb la gent gran). PRISBA i Ajunt. de Barcelona, 2004
• Disseny, coordinació i realització de Rutes pels Espais d’Interès Natural de
		 Catalunya (descoberta del medi natural). Fund. Caixa Sabadell, 2003-05.
• Disseny i realització dels tallers Fem la nostra llar més sostenible (eficiència
		 a la llar); Aprèn a consumir: les factures; Aprèn a consumir: l’etiquetatge i
		 Sabem comprar. Aprèn a consumir amb responsabilitat. Diputació de 		
		 Barcelona, 2002-10.
• Disseny i coordinació de sortides de Marxa Nòrdica. Fundació Antiga Caixa
		 Sabadell 1859, 2013-15.
• Disseny, coordinació i realització de jornades per a empreses i 			
		 esdeveniments corporatius (activitats de team buildig). BBVA, Quadpack,
		 Wetron... 2015-16
• Campanyes de verificació del compliment dels requisits bàsics de consum en
		 mercadals i establiments comercials en més de 60 municipis. Servei de 		
		 Consum. Diputació de Barcelona, 2012-16.
• Disseny, coordinació i realització del curs Vols aprendre a treballar un hort?
		 (introducció a l’horticultura ecològica). Fundació Caixa Sabadell/Unnim/		
		 Fund. Antiga Caixa Sabadell 1859, 2002-17.
• Disseny i realització de vídeo-col·loquis (adaptacions als canvis de la vida)
		 i cinefòrums (sobre temes d’interès social) en més de 200 centres de gent
		 gran de Catalunya i les Illes Balears. Fundació Bancària “la Caixa”, 2005-17.
2. Publicacions
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• Elaboració dels continguts de la guia de l’exposició Amazonia, el último 		
		 paraíso. Museu de la Ciència. Barcelona, 1994.
• Elaboració dels continguts de la guia de l’exposició La Sal de la vida. 		
		 Fundació “la Caixa”, 1995.
• Edició del Quadern de camp sobre el Paisatge Menorquí. MEC-Fundació “la
		 Caixa”, 1996.
• Elaboració dels continguts de 6 tríptics d’interpretació del paisatge per al
		 Parc Natural s’Albufera des Grau. Fund. “la Caixa” - Consell Insular de 		
		 Menorca, 1997.
• Elaboració dels continguts d’un tríptic i d’un joc d’interpretació del paisatge
		 sobre els Jardins de Santa Clotilde. Fundació “la Caixa” i Patronat Municipal
		 de Turisme de Lloret de Mar, 1999.
• Correcció de continguts i supervisió de l’edició del Catàleg del Museu d’Eines
		 del Camp i del llibre Can Deu. De mas a parc. Fundació Caixa Sabadell, 2001.
• Elaboració dels continguts de dos tríptics d’itineraris autònoms 			
		 d’interpretació del paisatge per al Bosc de Can Deu. Fundació Caixa Sabadell,
		 2001 i 2005.
• Disseny de continguts del catàleg de la 5a Mostra de Carbasses. Espai 		
		 Natura Caixa Sabadell, 2008.
• Realització d’un DVD sobre l’ofici de pastor. Museu de la Vida al Camp i 		
		 Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, 2009.
• Elaboració de continguts i supervisió en l’edició del llibre El Tiempo. Una 		
		 propuesta de integración de las TIC en la docencia y en aprendizaje en las
		 Escuelas Nazaret. Fundación Telefónica, Fundació Itinerarium i UOC, 2013.
• Elaboració dels continguts del tríptic El futur del Bosc de Can Deu, dedicat a
		 la recuperació forestal de l’espai. Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, 2015.

3. Gestió d’equipaments
> Gestió integral de l’Espai Natura (Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859)
• Coordinació, difusió (web i xarxes socials), manteniment, disseny i 		
		 realització d’activitats del Centre d’Educació Ambiental de la Masia de Can
		 Deu, Sabadell, 1996-2017.
• Difusió, manteniment i realització de visites del Museu de la Vida al Camp,
		 així com el disseny de la seva ampliació i creació d’exposicions temporals.
		2000-17.
• Difusió i manteniment del parc periurbà d’ús públic Bosc de Can Deu, finca
		 de 86 hectàrees majoritàriament de bosc, així com redacció i aplicació del
		 Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. 2002-17.
4. Formació i assessorament
> Seminaris, cursos i conferències
• Organització i realització dels seminaris per a docents Parlem i actuem a
		 favor del medi. Fundació “la Caixa”, 1994.
• Organització i realització del curs per a docents Medi ambient urbà i 		
		 educació. Fundació “la Caixa”, 1994.
• Organització i realització de la conferència per a docents Avaluació 		
		 d’actituds mediambientals. Conselleries d’Educació i Ciència i de Medi 		
		 Ambient de la Comunitat Valenciana - Fundació “la Caixa”, 1995.
• Organització i realització del seminari per a docents Ciència del Paisatge.
		 Conselleries d’Educació i Ciència i de Medi Ambient de la Comunitat 		
		 Valenciana - Fundació “la Caixa”, 1995.
• Disseny dels continguts i realització de cursos de formació de voluntaris 		
		 ambientals (de 15 h.), dins la campanya de comunicació del Pla de Gestió de
		 Residus Municipals del Vallès Oriental. Consell Comarcal, 1997-98.
• Participació en l’elaboració del Libro Blanco de Educación Ambiental, 		
		 promogut pel Ministeri de Medi Ambient, 1999.
• Disseny dels continguts i realització de tallers de coneixement i ús correcte
		 de la nova moneda europea: Coneguem l’euro, per a la Diputació de 		
		 Barcelona, 2001.
• Cicle de conferències: Fem la nostra casa més sostenible dins el programa 		
		 d’activitats adreçades a tots els públics de la Diputació de Barcelona, 2002-03.
• Disseny d’activitats i continguts i formació d’educadors dins l’espai de 		
		 paisatge del web Educàlia. Fundació “la Caixa”, 2004-06.
• Conferències divulgatives sobre la realitat ambiental de Sabadell a: Fòrum
		 del Vallès Occidental, les Vies Verdes del Vallès, AEDME i ACRECA. Fundació
		 Caixa Sabadell, 2004-09.
• Organització i realització de ponència a la Jornada tècnica Els horts escolars
		 ecològics. Generalitat de Catalunya, 2011.
• Organització i realització de diverses conferències com a representants de
		 la Comissió per a la Recuperació del Bosc de Can Deu després de les 		
		 ventades. Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, 2015-17.

CIMAE, SCCL
Barcelona, febrer de 2017
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