PLA D’ACCIÓ
B+S
Federació catalana de
professors de dansa

1. Dades de l’organització
Nom:

Federació catalana de professors de dansa

Breu descripció:

La Federació Catalana de Professors de Dansa es va fundar el Febrer del 1988. El seu
objectiu és millorar l’ensenyament de la dansa a les escoles i defensar els interessos
dels associats. La Federació inclou les quatre associacions catalanes (Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona). Tanmateix acull totes les escoles associaces així com
l’alumnat formant una entitat global per millorar la pràctica de la dansa a Catalunya.

Dades de contacte

Carrer Escipió 9, Baixos. 08023
932112018
fedecatadansa@yahoo.es
http://dansafederacio.org

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022:

dimarts, 7 / febrer / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
La Junta de l Federació Catalana de Professors de Dansa ha escollit un recull d’accions que les escoles
adherides podran dur a terme. La comunicació i seguiment amb les escoles es farà a través de correu
electrònic de forma periòdica.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Dilluns, 13 de juny de 2022

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2022

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018 i Pla d’acció 2019

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Participem des del 2017. Degut a les dificultats ocasionades per la pandèmia als cursos del 2019 i 2020, les
escoles associades es varen veure limitades en les accions que podien dur a terme. Aquest any, tenim com
a objectiu reprendre activitats que promoguin una Barcelona sostenible.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Hem inclòs al pla d’acció activitats de formació per a mestres i estudiants amb l’intenció que puguin treure
el màxim profit a la resta d’activitats i que en puguin proposar de noves per a els cursos propers.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Cicle de formació Comerç + Sostenible

Objectius d’aquesta
actuació:

Formació de mestres i estudiants de les
escoles adherides al pla.

Breu descripció:

Les escoles assisteixen a un nombre de formacions oferides per
Barcelona+Sostenible. La proposta inicial parteix de les oferides a la web de comerç
sostenible:
 Prevenció i correcta gestió de residus
 Bones pràctiques ambientals (energia, aigua, soroll i residus)
 Redueix la despesa energètica
 Accessibilitat al comerç
www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comercsostenible/tags/page/formacions-cs

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

Formació accessibilitat al comerç:
Vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?us
p=sharing
Presentació:
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_acc
essibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 6.7
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Persona o àrea responsable:

Fabio Banchelli

Calendari d’execució previst:

Una formació al mes començant al Setembre

Recursos humans i/o econòmics:

Junta de la Federació Catalana de Professors de Dansa

Observacions:

Indicador/s:
Nombre de formacions a les quals ha assistit el centre i/o nombre de centres que assisteixen a les
formacions.

2. Nom de l’actuació:

Autoavaluació d’eficiència energètica

Objectius d’aquesta
actuació:

Conscienciació de l’eficiència energètica
a les escoles adherides així com estudi
de millora al final de curs.

Breu descripció:

Les escoles adherides al pla omplen el “Checklist d’autoavaluació energètica” a l’inici i
al final del període del compromís.

Més informació
(enllaç):

www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/1519
6/checklistvisitescomercos.pdf

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5

Persona o àrea responsable:

Fabio Banchelli
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Calendari d’execució previst:

Formació al Setembre 2022, avaluació al Maig 2023

Recursos humans i/o econòmics:

Junta de la Federació Catalana de Professors de Dansa

Observacions:

Indicador/s:
S’han omplert els checklist [Cert/Fals]

3. Nom de l’actuació:

Espectacles per a gent gran i/o en risc
d’exclusió social

Objectius d’aquesta
actuació:

Mostrar suport per col·lectius de gent en
risc d’exclusió social i conscienciar a
estudiants de l’existència dels mateixos.

Breu descripció:

Les escoles participen en esdeveniments (espectacles) destinats a gent gran i/o en
risc d’exclusió social amb danses/coreografies.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.1, 7.2, 7.9 i 9.7
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Persona o àrea responsable:

Isabel Porcar

Calendari d’execució previst:

Primer trimestre del 2023

Recursos humans i/o econòmics:

Junta de la Federació Catalana de Professors de Dansa

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’espectacles duts a terme

4. Nom de l’actuació:

Xerrades sobre salut en l’àmbit de la dansa

Objectius d’aquesta
actuació:

Conscienciació d’hàbits saludables a
estudiants d’escoles de dansa.

Breu descripció:

Cicle de xerrades orientada a mestres i/o estudiants de la dansa (nutrició, psicologia,
diversitat de gènere, etc).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Pendent publicació al web de la Federació. http://dansafederacio.org/
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 6.7
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Persona o àrea responsable:

Anna Navarro

Calendari d’execució previst:

Primer trimestre del 2023

Recursos humans i/o econòmics:

Junta de la Federació Catalana de Professors de Dansa

Observacions:

El programa de xerrades no està planificat encara però es publicarà
a la web de la Federació

Indicador/s:
Nombre de xerrades en que ha assistit algú del centre i nombre d’assistents per xerrada.

5. Nom de l’actuació:

Ambientalització d’espai de treball

Objectius d’aquesta
actuació:

Conscienciació del professorat del ús
eficients dels recursos a l’escola de
dansa.

Breu descripció:

Formació sobre l’ambientalització de les aules de dansa (verd urbà, acústica, etc.) per
un ús més eficient i sostenible.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Pendent publicació al web de la Federació. http://dansafederacio.org/
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
1.3, 1.10 i 6.7
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Persona o àrea responsable:

Anna Navarro

Calendari d’execució previst:

Quart trimestre del 2022

Recursos humans i/o econòmics:

Junta de la Federació Catalana de Professors de Dansa

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’assistents a la formació i nombre de centres que apliquen algun dels criteris introduït durant la
formació.

7

5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny-22

Valor esperat al
cap d’un any:

Cicle de formació Comerç + Sostenible

Nombre de formacions a les
quals ha assistit el centre i/o
nombre de centres que
assisteixen a les formacions.

0 formacions
0 assistents

4-5 formacions
5-10 assistents per
formació

Autoavaluació d’eficiència energètica

S’han omplert els checklist
[Cert/Fals]

0 autoavaluacions

2 autoavaluacions
per centre adherit

Espectacles per a gent gran i/o en risc
d’exclusió social

Nombre d’espectacles duts a
terme

1 espectacle (2019)

1 espectacle (2023)

1 xerrada (2019)

2 xerrades
10-30 assistents
per xerrada

0 assistents

5-10 assistents

Xerrades sobre salut en l’àmbit de la
dansa

Ambientalització d’espai de treball

Nombre de xerrades en que
ha assistit algú del centre i
nombre d’assistents per
xerrada.
Nombre d’assistents a la
formació i nombre de
centres que apliquen algun
dels criteris introduït durant
la formació.
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les
actuacions del Pla d’Acció:

Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

10.7 10.8 10.9

10.10

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Sector de l’ensenyament, esport i arts escèniques.
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.
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