BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Nazaret CUIDA

Congregació Nazaret
Nazaret CUIDA: Model de transformació sostenible
educatiu de la Congregació Nazaret
L’actuació vol aconseguir la transformació sostenible
dels centres escolars de la Congregació Nazaret, amb
dues escoles a Barcelona ciutat com a punt de
llançament del projecte: el Col·legi Montserrat i el
Col·legi Mare de Déu dels Àngels. Permetrà alinear la
cultura escolar, els espais i les comunitats que els
envolten en dos barris de perfils diferents de la
ciutat.
A través d’aquesta actuació es busca la
transformació del model educatiu de forma
visionaria, innovadora i solidaria, facilitant que tots
els membres, especialment els/les estudiants, siguin
actors claus del canvi. La joventut ens demana un
canvi i es vol dotar a les pròximes generacions amb
aptituds, coneixements i capacitat de comprensió
per actuar davant la situació d’emergència climàtica.
El punt de partida del model de transformació
sostenible "Nazaret CUIDA" és l'Agenda 2030 i els 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
promulgats per l'Organització de les Nacions Unides
(ONU). Les accions realitzades fins ara en els centres
escolars han sigut:
1. Introduir la sostenibilitat en la visió i missió
dels centres
2. Creació del Comitè de Sostenibilitat
3. Formació al professorat
4. Sensibilització a les famílies
5. Selecció de 10 projectes classificats dins els 4
pilars fonamentals del Model Nazaret CUIDA
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i que s’implementaran en el període 20202021:
o Cultura Organitzacional sostenible (visió
i missió sostenible, indicadors...)
o Programa
Educacional
sostenible
(formació sostenible, integració dels
17ODS al currículum acadèmic...)
o Espais Físics sostenibles (adopció de
mesures
d’eficiència
energètica,
energies
renovables,
economia
circular...)
o Finançament sostenible (recerca de
fonts de finançament)
El model de Nazaret Cuida planteja iniciar-se com a
projecte al centre educatiu Col·legi Montserrat per
portar a terme amb posterioritat la transferència de
coneixement i actuacions puntuals del model al
Col·legi Mare de Déu dels Àngels. Serà el punt de
partida d’un model perfectament escalable a la resta
de centres educatius de la congregació Nazaret (34
escoles a 11 països del món, amb un total de 1.578
professors i vora 27.700 alumnes).
Durada:

03/06/2019 a 30/03/2021

Objectius i línies
d’acció del CCS:

1.1, 1.4, 1.8, 1.10, 2.5, 3.5,3.9,4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.2, 7.4, 7.6, 7.10, 8.2, 8.3, 8.8, 9.1, 9.2,, 9.4, 9.7, 9.9.
9.10, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10.

Més informació:

https://twitter.com/nazaretcuida
http://www.nazaret.org/es/

Beneficis:

☒ Ambientals
Indicador/s:

•
•
•
•

☒ Socials

☒ Econòmics

2 escoles o centres escolars a Barcelona ciutat on s’implementarà el Model Nazaret
CUIDA
2.246 alumnes receptors del model (1.046 al Col·legi Montserrat i 1.200 al Col·legi
Mare de Déu dels Àngels)
187 professors (87 al Col·legi Montserrat i vora 100 al Col·legi Mare de Déu dels
Àngels)
10 projectes concrets a implementar durant el període 2020-2021, classificats dins
els 3 primers pilars del Model
o Indicadors rellevants associats a cada un dels projectes (un cop definits),
alineats amb impactes en les 3 dimensions de la sostenibilitat
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Valors:

Transformadora, Transversal, Visionaria, Innovadora, Solidaria, Col·laborativa,
Replicable, Sostenible, Beneficiosa per la Societat, el Medi Ambient i la Economia

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Edenway S.L.

Breu descripció:

Edenway és una empresa de consultoria especialitzada en l'enginyeria,
implementació i industrialització de projectes innovadors en l'àmbit de la
transformació sostenible de les ciutats, territoris, organitzacions i empreses.
El rol d’Edenway en aquesta actuació és aportar suport tècnic a totes les fases
de creació, disseny i implementació del Model Nazaret CUIDA. Participa en la
formació però també en etapes com la disseminació del coneixement, el
disseny de projectes, la producció de contingut tècnic i materials, la seva
escalabilitat, i la organització de reunions i actes amb la comunitat.

Dades de contacte:

Barcelona
637716865
lucia.gonzalez@edenwaygroup.com
http://www.edenwaygroup.com/es/

Data de signatura del (CCS):

dilluns, 15 / febrer / 2016

3. Documents estratègics (opcional)
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