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INTRODUCCIÓ

“El pecat més gran és no fer res  
 perquè penses que només  
 pots fer ben poca cosa.” 

Edmund Burke 
(1729-1797, escriptor irlandès)
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Per a què i per a qui 
és aquesta guia

01



GUIA DEL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES. PASSEM A L'ACCIÓ!

Aquesta guia és un instrument de treball 
per als equips dels centres educatius 
que volen impulsar l’educació per 
la sostenibilitat.

L’hem escrit les persones que treballem 
al programa Escoles + Sostenibles de 
Barcelona pensant en els centres de la 
xarxa, i especialment en aquells que hi 
participen per primera vegada. 

La tasca del programa Escoles + 
Sostenibles és oferir acompanyament 
i suport als centres educatius que 
tenen la voluntat de fer canvis —més 
enllà d’accions puntuals o setmanes 
temàtiques— amb l’horitzó d’adoptar 
un enfocament integral de centre cap a 
la sostenibilitat.

L’experiència demostra que per fer 
aquest camí de transformació no n’hi ha 
prou amb la bona voluntat. El treball dels 
centres educatius incorporant criteris de 
sostenibilitat i fent accions per impulsar-
la té més possibilitats d’èxit si compta 
amb el suport estable d’una xarxa de 
treball i acompanyament expert.

Per això el programa Escoles + 
Sostenibles ofereix assessorament i 
recursos en un marc comú de treball 
on es comparteix propòsit i s’afavoreix 
l’aprenentatge mutu, amb l’intercanvi 

d’experiències i el fet de valorar les 
bones pràctiques dels centres. La xarxa 
ajuda a crear cultura de sostenibilitat 
compartida i enforteix el compromís 
d’avançar conjuntament, vinculant les 
grans idees de sostenibilitat amb les 
qüestions pràctiques i quotidianes 
que possibiliten la transformació de la 
vida escolar. 

En el moment de redactar aquesta guia, 
el programa Escoles + Sostenibles fa 
vint anys i, amb aquest bagatge i la viva 
voluntat de transformar la institució 
educativa per fer front als reptes de la 
sostenibilitat i l’emergència climàtica, 
segueix acompanyant tots els centres 
que vulguin emprendre aquesta tasca.

Els recursos del programa estan al servei 
dels equips docents, que solen ser els 
qui lideren el canvi, però també de les 
persones responsables de l’administració 
i del manteniment, de les que cuinen i 
acompanyen al menjador, de les famílies 
i, per descomptat, de l’alumnat. De fet, 
esdevenir una Escola + Sostenible amb 
un enfocament integral de centre implica 
tota la comunitat educativa.

Aquesta és la tercera guia que edita 
el programa. En la mateixa línia que 
les altres, intenta reforçar el marc 
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conceptual i tractar d’una manera més 
sistemàtica i completa els continguts, 
enriquida amb l’experiència de 
les anteriors.

La guia està organitzada en dues parts. 

La  PRIMERA PART  explica per què i 
per a què és important que un centre 
es comprometi amb l’educació per 
la sostenibilitat amb un enfocament 
integral de centre. 

Després del punt introductori que esteu 
llegint, el punt 2 centra el concepte 
de sostenibilitat i el paper que hi 
té l’educació, mentre que el punt 3 
presenta què és Escoles + Sostenibles.

La  SEGONA PART  detalla què comporta 
esdevenir una Escola + Sostenible i com 
incloure criteris de sostenibilitat als 
diferents àmbits del centre. 

El punt 4 proposa cinc àmbits d’acció 
interrelacionats i que fonamentalment 
responen a les preguntes per a què?, 
què?, com?, on? i amb qui? es pot fer 
el centre educatiu més sostenible.  
En cada àmbit se suggereix què es pot 
fer, es proposen preguntes per a la 
reflexió i es presenten bones pràctiques 
de centres que ja han fet passos per a 
la transformació. 

El punt 5 explica com posar-se a 
treballar en aquests àmbits i avançar 
progressivament desenvolupant 
projectes successius, a través d’un 
procés cíclic de cinc fases: motivació, 
diagnosi, decisió, acció i avaluació. 

El punt 6 fa visibles els moments i les 
tasques que els centres de la xarxa 
comparteixen al llarg d’un curs escolar 
i relaciona els recursos que tenen a 
disposició per acompanyar-los en el seu 
progrés al llarg dels anys. 

Atès que no hi ha una manera única 
de fer un centre més sostenible, les 
orientacions d’aquesta guia no pretenen 
ser prescripcions universals. El que es 
pretén és inspirar i estimular la reflexió 
i el debat en cada centre per definir el 
propi itinerari de sostenibilitat, adaptant 
les línies generals al context i a la visió 
del canvi de cada comunitat educativa.

A més de ser una eina de guiatge, aquest 
llibre també és un reconeixement explícit 
del compromís, l’esforç i la il·lusió 
dels gairebé 500 centres educatius 
de Barcelona, de tots els nivells, 
que al llarg d’aquests vint anys han 
compartit trajecte a la xarxa d’Escoles 
+ Sostenibles. Dediquem aquesta guia 
a tots aquests centres, i també als que 
en el futur se sumin a la xarxa, amb 
l’esperança plena d’acompanyar-los en 
la tasca de formar infants i joves que 
puguin prendre decisions informades i 
responsables, exercir com a ciutadans 
i ciutadanes de Barcelona i del món i 
contribuir a la integritat ambiental i a la 
qualitat de vida equitativa per a tothom, 
ara i en el futur.

PER A QUÈ I PER A QUI ÉS AQUESTA GUIA
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“La problemàtica fonamental  
 es pot dir en quatre paraules:  
 la terra se’ns fa petita, els recursos    
 de tota mena s’esgoten i cada  
 vegada serà més difícil tenir-los  
 en abundància, el món es tanca i  
 no és possible continuar l’expansió  
 a què ens havíem acostumat.”

Ramon Margalef 
1976

10
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UNA SOLA TERRA
Fa pocs centenars d’anys, la gran 
majoria de la gent naixia, vivia i moria 
sense moure’s gaire del mateix lloc 
geogràfic. El món semblava molt gran; 
els horitzons, infinits. Aquesta idea 
encara es va reforçar amb les migracions 
dels europeus cap a Amèrica: allà hi 
havia molt camp per córrer, territoris 
vastíssims, boscos d’arbres gegants, 
nodrits ramats de bisons, recursos 
immesurables... I si parlem del mar, 
a la sensació d’immensitat indiscutible 
s’hi afegia la d’abundància il·limitada 
de peixos.

Naturalment, la manera de pensar i 
de viure, el sistema econòmic inclòs, 
responia a aquesta percepció del món. 
Quan Adam Smith va escriure La riquesa 
de les nacions, en què postula que 
el creixement pot ser infinit, el 1776, 
damunt la terra hi havia 800 milions 
de persones i només Europa i el sud-
est d’Àsia eren regions intensament 
urbanitzades: Austràlia i Amèrica eren 
continents gairebé buits i a l’Àfrica el 
comerç d’esclaus havia fet estralls. 

Avui, en canvi, la terra se’ns ha fet petita. 
Ens movem d’un lloc cap a l’altre en 
poques hores i veiem des de casa el 

que succeeix a l’altra punta. No hi ha 
territoris verges ni indrets per descobrir. 
De boscos gegants en queden només 
retalls. Els bisons van arribar al límit 
de l’extinció. Les pesqueres dels grans 
bancs estan pràcticament exhaurides i es 
calcula que aviat hi haurà més quantitat 
de plàstics que de peixos als oceans. El 
nombre d’humans està a punt d’ascendir 
als 8.000 milions. Des de l’espai hem 
vist el planeta blau sobre l’espai negre, 
definitivament petit i limitat.

Ara ens preocupem pels recursos, 
especialment pels no renovables, i per la 
qualitat de l’aire i de l’aigua; també per 
la pèrdua de la riquesa i de la bellesa 

El canvi climàtic és una de les 
expressions més visibles de la crisi 
socioambiental, però no l’única. 
Hem alterat més del 75% de la terra 
ferma, ha disminuït dràsticament 
la superfície total de boscos, i una 
de cada 8 espècies conegudes està 
en risc d’extinció. I al costat del 
col·lapse ambiental, la pobresa i 
l’exclusió social afecta milers de 
milions de persones arreu de la terra.
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que desapareix amb els paisatges 
que es destrueixen i les espècies que 
s’extingeixen. Ens neguitegem pels 
milers de milions de persones que 
malviuen en la pobresa. Ens alarmem 
per les pandèmies globals que 
amenacen la salut de tota la població. I 
ens angoixem davant un canvi climàtic 
que nosaltres mateixos hem provocat 
i davant el qual ens està costant molt 
reaccionar. Ens adonem que amb la 
nostra manera d’entendre i cercar el 
progrés desitjat ens hem desentès de les 
conseqüències indesitjables. 

Se’ns planteja el gran repte de fer 
compatible la conservació del medi 
ambient i les condicions de vida digna 
per a tota la humanitat. D’aquí ve que 
parlem de sostenibilitat. 

Hem de trobar la manera de viure 
sense destruir les bases ni la diversitat 
de la vida, garantint unes condicions 
climàtiques que facin possible seguir 
habitant la terra, i gestionant 
els recursos de tal manera que cobreixin 
les necessitats de tota la població 
actual i siguin duradors per als que 
vindran després. Volem aprendre a viure 
sense negar-nos el futur.

L’HABILITAT DE 
SER SOSTENIBLE
Què vol dir sostenibilitat s’entén força 
bé si girem la paraula: ‘l’habilitat de ser 
sostenible’. És a dir, de sostenir-nos a la 
terra com a humanitat. 

La sostenibilitat és una visió del progrés 
que suposa erradicar la pobresa i 
assolir qualitat de vida per a tothom 
dins els límits ecològics del planeta, 
salvaguardant les bases de la vida. Són 
dos objectius que s’han d’enfocar junts i 
a totes les escales.

Si volem treballar per la sostenibilitat, 
el primer pas indispensable és entendre 

El papa Francesc a la seva encíclica 
Laudato si’ remarca: “No hi ha dues 
crisis separades, una d’ambiental 
i una altra de social, sinó una sola 
i complexa crisi socioambiental” 
(2015:139). Així mateix, Ban Ki-
moon, secretari general de les 
Nacions Unides (2006-2016), al 
discurs “Nosaltres, els pobles”, que 
va pronunciar a la 66a assemblea, 
va recordar que cal “connectar 
els punts entre canvi climàtic, 
escassedat d’aigua, pobresa 
energètica, seguretat alimentària 
i empoderament de les dones”. 
“Les solucions a un problema han 
de ser solucions per a tots”, va dir. 

Canviar de rumb s’ha fet urgent. El full 
de ruta per arribar al final d’aquest segle 
amb un clima suportable indica que 
calen canvis resolutius en un termini 
extremadament curt (10 - 15 anys).

PARLEM DE SOSTENIBILITAT
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les dues dimensions del repte i assumir 
que les hem d’afrontar totes dues de 
manera simultània. Ni podem buscar el 
progrés econòmic i social desentenent-
nos de la degradació dels sistemes 
naturals que són suport indispensable 
per a la vida, ni és suficient centrar-nos 
a resoldre problemes ambientals sense 
tenir en compte les necessitats de les 
persones per a una vida digna. Fer-nos 
una bona representació mental de la 

2. EL 'DÒNUT' DE LA SOSTENIBILITAT: LÍMITS ECOLÒGICS I REQUERIMENTS DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ.
KATE RAWORTH
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problemàtica és imprescindible per no 
desenfocar els esforços.

Una imatge que ens pot ajudar és la d’un 
dònut o tortell, una figura que té un límit 
per fora i un altre per dins, i representa 
l’espai just i segur on la humanitat pot 
prosperar, amb fonaments constituïts 
pels drets universals i sostre de seguretat 
definit pels límits ecològics del planeta. 
Aquesta és la brúixola de la sostenibilitat, 
que ens assenyala el camí que cal seguir.

El "dònut" de 
la sostenibilitat

El “dònut” proposat per 
l’economista britànica 
Kate Raworth (2012) 
integra els límits ecològics 
i els requeriments del 
desenvolupament humà. 
El 2009 el Centre de 
Resiliència d’Estocolm va 
identificar unes “fronteres 
planetàries”, que en cas 
que siguin superades 
poden posar en perill 
l’estabilitat del planeta. 
Tres anys més tard, 
Raworth va suggerir que 
s'incorporessin “fronteres 
socials” a l’estructura de 
les fronteres planetàries: 
així es dibuixa un espai 
ambientalment segur, 
compatible amb els drets 
universals i l’erradicació 
de la pobresa.
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Parlar de sostenibilitat implica acceptar 
l’existència de límits, cosa que contradiu 
les teories econòmiques en les quals 
s’ha basat la nostra civilització. Cal 
prendre consciència que en aquest punt 
afrontem un obstacle cultural molt 
important, ja que en la nostra societat la 
idea de progrés està vinculada a la idea 
de creixement. Atès que no és possible 
créixer indefinidament en un planeta 
finit, ens cal fer una reconsideració 
radical dels conceptes de progrés i 
prosperitat. Seguir pensant que hem de 
continuar creixent de manera perpètua 
per fer funcionar l’economia és una 
barrera cultural molt forta per a la 
transició cap a una societat sostenible.

Ens enfrontem a la tasca col·lectiva de 
qüestionar el que és insostenible i de 
construir respostes als problemes que 
compartim. La solució no rau a projectar 
els segles XIX i XX al futur: això no té 
cap possibilitat. Hem d’aprendre a viure 
dins els límits planetaris i trobar una 

manera de desenvolupar-nos que no 
malmeti les bases de la vida. Viure bé 
sense fer malbé, com diem sovint.

El 2015 les Nacions Unides van aprovar 
l’Agenda 2030 amb disset objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) com 
a compromís d’erradicar la pobresa 
i proveir aliment, aigua i energia per 
als deu mil milions de persones que 
s’estima que tindrà la humanitat el 
2050. Al mateix temps, a l’Acord de París 
es va establir la intenció de mantenir 
l’escalfament de la terra per sota dels 
2 °C, i per sota d’1,5 °C si és possible. 
Tos dos compromisos són importants, 
ja que estableixen objectius globals 
compartits per la majoria de països del 
món, tot i que contenen ambigüitats en 
molts aspectes, com sol passar quan 
cal cercar el consens entre moltes 
parts. Convé mantenir una visió crítica i 
apostar sempre per les interpretacions 
més coherents amb els conceptes de 
límits ecològics i justícia social.

El desenvolupament sostenible no té res de fórmula màgica: és el compromís 
de cercar maneres de viure millor. Tenint sempre en ment una diferència 
fonamental. D’acord amb el diccionari, créixer significa ‘incrementar la 
mesura per assimilació o acumulació de materials’, mentre que desenvolupar 
significa ‘expandir o aconseguir la realització de potencials de quelcom, 
assolir un estat més complet, més gran o millor’. Quan una cosa creix es fa 
més gran quantitativament; quan es desenvolupa es fa millor qualitativament. 
El creixement quantitatiu i la millora qualitativa segueixen lleis diferents. Es 
tracta d’una distinció molt important. Ens indica que, malgrat que hi ha límits 
per al creixement, no té per què haver-n’hi per al desenvolupament.

PARLEM DE SOSTENIBILITAT



15

GUIA DEL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES. PASSEM A L'ACCIÓ!

CONSTRUIR CULTURA 
DE SOSTENIBILITAT
La convicció que no existeixen límits per 
al creixement va associada a altres idees 
com són que necessitem posseir cada 
dia coses noves —i com més millor— 
per assegurar el nostre benestar, que la 
tecnologia i la ciència són instruments 
totpoderosos, o que l’estil de vida 
occidental, basat en l’espiral producció-
consum, representa l’estadi més elevat 
de la civilització. I a l’arrel de tot plegat 
hi ha la concepció de l’ésser humà com a 
espècie singular i privilegiada, complement 
independent del medi i destinada a 
dominar sobre la resta de la natura.

Evolucionar cap a formes de vida que 
siguin sostenibles requereix, per força, 
qüestionar aquests principis i treballar 
activament per a una nova cultura 
de sostenibilitat en què es replantegi 
la relació dels éssers humans amb 
l’entorn, s’integri l’existència de límits 
i s’assumeixi que el desenvolupament 
humà no és creixement. En el pla 
material cal substituir l’opulència per 
l’eficiència, i en el pla de les mentalitats 
cal canviar prepotència per prudència. 

La cultura de la sostenibilitat ha de ser 
la cultura pròpia d’una societat madura 
i responsable, que accepta els límits 
i desplega solidaritat entre tots els 
seus membres.

Per avançar en aquest canvi cultural, 
desaprendre és tan important com 
aprendre. Caldrà revisar críticament 
idees assentades, hàbits i maneres de 
viure, caldrà temptejar noves maneres 
de veure el futur comú i caldrà participar 
a crear-lo, posant en joc tota la nostra 
intel·ligència i creativitat.

Cada vegada són més les persones 
que es fan conscients del canvi 
necessari i que assumeixen que 
cadascú és part de la solució. 
El jovent, en especial, ha aixecat 
la veu amb força seguint la 
iniciativa "Fridays for Future", 
liderada per Greta Thunberg.
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Els petits canvis són poderosos? 
Doncs sí, especialment quan es fan 
conjuntament. Un total de tretze centres 
del programa Escoles + Sostenibles es 
van reunir el maig de l’any 2019 per fer 
un acte reivindicatiu a l’Arc de Triomf, 
anomenat “La gran allau”. Més de cinc-
cents alumnes de primària i secundària 
van participar en una acció que volia 
posar en relleu la problemàtica de la 
generació de residus i el canvi climàtic. 
Els més grans es van trobar al final del 
passeig de Lluís Companys per fer una 
manifestació, liderats per un parell de 
joves que feien rodar una bola enorme 
de paper d’alumini. Simbolitzava la 

gran quantitat de brossa que l’ésser 
humà produeix. Aquesta pilota va anar 
rodant fins a l’Arc de Triomf, on es van 
trobar amb l’alumnat de primària, que 
va crear un mur humà per aturar-la. Per 
acabar l’acció, tot l’alumnat, de forma 
conjunta, va reproduir una flashmob 
que representava el perill del canvi 
climàtic i el poder d’infants i joves per 
aturar-lo. Aquest acte simbòlic va ser 
especialment inspirador per les sinergies 
entre centres, la creativitat per difondre 
la cultura de sostenibilitat i, sobretot, 
pel protagonisme absolut dels joves en 
el disseny i en la materialització.

BONA PRÀCTICA

UNA ALLAU DE JOVES CONTRA 
LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
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EL COMPROMÍS 
DE BARCELONA AMB 
LA SOSTENIBILITAT 
I L’ACCIÓ CLIMÀTICA 
Com milers de ciutats d’arreu del 
planeta, al tombant de segle Barcelona 
va plasmar en l’Agenda 21 local la seva 
voluntat de fer canvis significatius 
en la transició cap a una ciutat més 
sostenible. El procés participatiu 
d’elaboració de l’Agenda 21 de 
Barcelona va culminar amb l’adopció del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 
Aquest Compromís ha tingut dues 
edicions. La primera (2002-2012) va 
ser revisada i actualitzada al final del 
període de vigència, moment en què es 
va adoptar la versió actual (2012-2022).

El Compromís és un document de 
referència per a tota la ciutadania. En el 
marc del Compromís, tothom pot impulsar 
iniciatives per contribuir a l’assoliment 
dels objectius que compartim: cada 
persona, cada empresa, associació i 
entitat, cadascú al seu nivell, pot fer el 
seu pla d’acció per la sostenibilitat. Els 
centres educatius també. Com qualsevol 

altra organització ciutadana, és clar, però 
amb motius afegits per raó de la seva 
missió educativa.

En particular, Barcelona està plenament 
compromesa en la lluita contra el canvi 
climàtic. La voluntat d’avançar en aquest 
repte importantíssim es va traduir el 
2015 en el Compromís de Barcelona 
pel Clima, resultat d’un procés de 
participació de les entitats de la xarxa 
Barcelona + Sostenible. Aquest pacte va 
marcar l’inici de tres anys de treball per a 
l’elaboració del Pla Clima, un document 
ambiciós, elaborat col·lectivament, que 
aborda la crisi climàtica d’una manera 
integral, en quatre eixos estratègics 
(mitigació, adaptació, justícia climàtica 
i acció ciutadana) i implica tots els 
àmbits municipals per assolir l’objectiu 
de ser una ciutat neutra en carboni l’any 
2050. Aquest pla estratègic, aprovat 
el 2018, s’ha vist reforçat i accelerat 
per la Declaració d’Emergència 
Climàtica de Barcelona, adoptada el 
gener del 2020 i fruit d’un procés de 
corresponsabilitat i reflexió conjunta 
entre l’Ajuntament i la ciutadania, a la 
Taula d’Emergència Climàtica.

Durant tot aquest període s’han impulsat 
diversos Projectes Clima, iniciatives en 
què diferents organitzacions ciutadanes 
dissenyen i executen conjuntament 
accions concretes. Diversos centres 
educatius han pres part en algun 
d’aquests projectes.

Avui (2020), han signat el Compromís 
1.500 organitzacions ciutadanes, 
comprometent-se voluntàriament a 
treballar per fer possible l’assoliment 
dels objectius a través d’un pla d’acció.
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L’escola bressol és un entorn de 
transformació social privilegiat per 
establir sinergies entre famílies, 
infants, professionals i altres 
col·lectius. En aquest cas, el projecte 
“Tenim cura” és una línia de treball 
que duu a terme l’Escola Bressol 
Llar d’Infants i que inclou diferents 
projectes d'aprenentatge servei (ApS) 
desenvolupats conjuntament amb 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL A TRAVÉS 
DE L’APRENENTATGE SERVEI

diverses entitats. Aquest projecte 
d'ApS es desenvolupa amb l'entitat 
AREP (Associació per a la Rehabilitació 
de Persones amb Transtorn Mental), 
en què set persones acudeixen 
setmanalment a l'escola i fan diverses 
tasques, com ara un taller de cura de 
l’hort per a infants de 2 i 3 anys de 
l’escola i ajuda en la preparació de la 
fruita que s’ofereix als nens i nenes a 
mig matí. A més, també duen a terme 
un projecte d’ApS amb el Centre 
d’Educació Especial La Ginesta, a 
través del qual es fabriquen joguines i 
altres estris, catifes artesanals, i també 
es fan pràctiques de cuina. Per últim, 
es fan col·laboracions puntuals i tallers 
de costura amb avis i àvies usuaris 
de la Fundació Uszheimer. A través 
d’aquests ApS es fomenten els valors 
de solidaritat, respecte a la diversitat, 
i lluita contra l'estigma que molt sovint 
acompanya les persones amb trastorn 
mental i discapacitat intel·lectual.
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EL PAPER DE L’EDUCACIÓ. 
CANVIAR PER VIURE

Acceptar el repte de transitar cap a 
una nova cultura obliga a repensar 
les respostes educatives a la crisi 
socioambiental i a assumir, amb 
convicció, la necessitat de formar 
persones que siguin motor de canvi i 
capacitar-les per a l’acció conscient. 

Per contribuir a un canvi cultural 
tangible i rellevant cal una educació 
diferent de la tradicional. L’educació 
per la sostenibilitat ha de substituir 
l’educació pensada per perpetuar un 
sistema insostenible. Si el sistema 
educatiu clàssic ha transmès sabers 
donats per bons, l’educació per la 
sostenibilitat ho ha de ser per estimular 
a repensar, comprometre’s i innovar. 
Necessitem una educació que ens situï 
davant els reptes, que ens capaciti 
per contribuir a afrontar-los, i que ens 
responsabilitzi per ser part activa de 
la solució.

És clar que la responsabilitat d’idear 
les respostes a la crisi socioambiental 
no es pot dipositar només en el sistema 
educatiu. Però l’educació pot ser una 
palanca de canvi social, i el centre 
educatiu un espai de socialització 
cap a un futur millor. A cada centre 
li toca considerar quina serà la seva 
contribució, i a l’Administració, a més 
de fer les polítiques adequades en tots 
els camps, li correspon encoratjar els 
equips educatius i donar-los suport per 
emprendre aquesta transformació.

L’experiència dels centres de la xarxa 
Escoles + Sostenibles demostra les 
possibilitats que tenen les escoles i 
els instituts d’innovar i implementar 
canvis i bones pràctiques per a un futur 
millor. Arreu del món, milions de centres 
emmarcats en programes similars, 
treballen amb el mateix objectiu.

Ens cal construir col·lectivament 
una nova cultura de la sostenibilitat, 
i l'educació pot ser clau. 

El canvi educatiu és un objectiu 
estratègic. Quin aprenentatge cal 
oferir als infants i joves perquè 
puguin afrontar les incerteses, 
els riscos i l’alta velocitat del 
canvi global?
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L’educació per la sostenibilitat ha 
de fomentar canvis que permetin 
una societat més sostenible i justa 
per a tothom. És una educació 
transformadora, que en lloc de 
promoure determinats comportaments i 
maneres de pensar, se centra a enfortir 
les capacitats de pensar críticament i 
d’explorar possibilitats d’actuació. No 
s’orienta a donar més informació, sinó 
que s’enfoca en les competències que 
poden fer possible que les persones 
participin eficaçment en un món cada 
cop més complex i contribueixin a la 
seva transformació.

L’educació per la sostenibilitat va 
dirigida a adquirir els coneixements, 
les habilitats, els valors i les actituds 
que permeten prendre decisions 
informades i fer accions responsables 
per a la integritat ambiental, la 
viabilitat econòmica i una societat 
justa per a les generacions presents 
i futures. Promou habilitats com el 
pensament crític, la comprensió de 
sistemes complexos, la imaginació 
d’escenaris futurs i la presa de 
decisions de manera participativa 
i col·laborativa. 

Unesco, 2014

L’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT: 
TRANSFORMADORA I BASADA EN COMPETÈNCIES
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Per impulsar la sostenibilitat, els centres 
educatius desenvolupen un rol que no fa 
ningú més, ja que els correspon la missió 
essencial de facultar els joves perquè 
siguin membres actius de la comunitat en 
la recerca d’una societat més sostenible. 
A través de la seva tasca docent 
poden fer que l’alumnat sigui capaç de 
comprendre l’impacte que les actuacions 
de cadascú tenen sobre el planeta i la 
societat, al mateix temps que el seu 
funcionament quotidià pot concretar i 
exemplificar què vol dir viure de manera 
més sostenible i esdevenir model. 

Cada vegada són més els centres 
educatius que reconeixen el seu paper 
primordial en el fet de crear i estendre 
una nova cultura i es comprometen a 
educar per la sostenibilitat i a esdevenir 
una comunitat d’innovació que explora 
formes de vida més sostenibles.

Ara bé, treballar per una escola 
adequada a un món més sostenible 
obliga a revisar velles pràctiques, que 
potser van ser útils en el passat, però 
que ja no ho són en el present ni és 
probable que ho siguin en el futur.

Parlem ara d’una educació 
transformadora, que aborda el 
contingut, la metodologia i els resultats 
de l’aprenentatge, i requereix un 
enfocament integral de centre que 
implica tota la comunitat.

En aquesta comesa el paper del 
professorat i dels equips directius és 
fonamental. En la gran majoria dels casos, 
són ells qui impulsen els processos 
educatius innovadors que transformaran 
els centres en més sostenibles i els 
qui lideren la petita revolució que això 
comporta. Però no és fàcil passar de la 
teoria a la pràctica. I alinear-se realment 
amb un enfocament integral i participatiu 
no es fa sense esforç. 

Per això són necessaris programes 
d’acompanyament en què els 
instruments dirigits a estimular i motivar 
es combinin amb serveis i recursos 
destinats a donar un suport sòlid als 
docents. Aquest és el paper que vol fer 
el programa Escoles + Sostenibles.

Aquesta educació té el propòsit revolucionari de transformar 
els valors que actualment fonamenten la nostra presa 
de decisions (i que afavoreixen la degradació ambiental i 
humana) en uns nous valors que donin suport a un planeta 
sostenible en què totes les persones visquin amb dignitat. 
Això contrasta amb el propòsit tradicional de l’escola de 
conservar l’ordre social present reproduint les normes i 
els valors que actualment dominen la presa de decisions.

Robert B. Stevenson, 2007

EL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES

LA IMPLICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS 
EN LA SOSTENIBILITAT
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El programa “Agenda 21 Escolar”, 
precursor d’Escoles + Sostenibles, va 
néixer amb el propòsit de contribuir a 
la sostenibilitat des de l’educació i amb 
el reconeixement de les escoles com a 
agents de canvi a la ciutat. La primera 
edició es va convocar el març de l’any 
2001, el mateix mes que el Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat iniciava el 
procés de participació ciutadana que 
conduiria, un any més tard, a l’adopció 
del primer Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat.

Concretava la idea d’una proposta 
educativa que actués en consonància 
amb el procés d’elaboració de l’Agenda 
21 de la ciutat. A través del programa, les 
comunitats educatives s’implicaven en un 
moviment ciutadà destinat a diagnosticar, 
aportar solucions i assumir compromisos 

per fer una ciutat més sostenible, 
començant per l’entorn més immediat, és 
a dir, pel mateix centre educatiu.

Es consideraven les escoles i els instituts 
com un element importantíssim de la 
vida ciutadana, no només per la funció 
educativa que exerceixen sobre l’alumnat, 
sinó també per l’efecte multiplicador 
i exemplar que tenen per a altres 
col·lectius de la comunitat educativa: 
famílies, personal no docent, empreses 
subministradores, veïnat, etcètera. 

Alhora, hi havia clara consciència que 
un procés ambiciós de canvi i millora 
contínua de la institució escolar, com 
el que proposàvem, no es desenvolupa 
sense un gran esforç del professorat. Per 
això al programa els elements dirigits a 
estimular i motivar es combinaven amb 
els destinats a fornir suport consistent 
als docents. 

D’aquesta manera, a més d’una 
oportunitat d’implicació cívica, l’Agenda 
21 Escolar esdevenia una eina per 
promocionar els projectes innovadors 
d’educació ambiental que s’estaven 
intentant desenvolupar, des de feia anys, 
en diferents centres de la ciutat.

El programa va tenir molt bona acollida 
i el nombre de centres adherits va 
créixer ràpidament a tots els districtes 

UNA PETITA HISTÒRIA: DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
A LES ESCOLES + SOSTENIBLES
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de la ciutat. A més, va servir d’inspiració 
per implantar programes similars en 
altres ciutats del nostre país, i també 
d’Itàlia, de Portugal i de Xile. L’any 
2010 va ser reconegut amb el Premi 
Internacional de Dubai sobre Bones 
Pràctiques per Millorar les Condicions 
de Vida, sota els auspicis del programa 
Hàbitat de les Nacions Unides. 

Al llarg dels cursos, el programa ha 
crescut i evolucionat sense perdre ni el 
sentit ni la motivació inicial. Després de 
l’aprovació del segon Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat, el programa va 
adoptar el nom d’Escoles + Sostenibles, 
per emfasitzar la transformació que 
els centres de la xarxa fan cap a la 
sostenibilitat. En efecte, cada centre 
configura un context “més sostenible” 
(o menys insostenible) que l’entorn 
general, on les bones pràctiques i el 
clima de valors compartits afavoreixen 
la responsabilitat i la presa de decisions 
individual dels membres de la comunitat 
educativa, les famílies incloses. Podem 
dir que cada centre de la xarxa esdevé 
una comunitat d’innovació en la qual és 
possible assajar processos i solucions 
a petita escala, i demostrar i difondre 
noves maneres de viure més sostenibles.

Al cap de vint anys, participen activament 
a la xarxa d’Escoles + Sostenibles més 
de la meitat dels centres educatius 

de la ciutat. L’equip del programa s’ha 
ampliat i els recursos s’han multiplicat 
i diversificat, alhora que l’emergència 
climàtica i les accions per fer-hi front han 
esdevingut centrals.

Escoles + Sostenibles és un programa 
d’acompanyament per a la transformació 
educativa dels centres amb perspectiva 
de sostenibilitat, que genera millores 
tant en els aprenentatges com en 
l’entorn de la comunitat educativa. 

El programa pretén un canvi integral 
de cada centre, emmarcat en l’avenç 
col·lectiu com a xarxa de centres i en la 
transformació de la ciutat orientada pel 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Escoles + Sostenibles és

 un procés de participació, 

 una oportunitat d’innovació, 

 un compromís d’acció.

Avui el programa és sòlid i els resultats 
són esperançadors. Una recerca recent 
feta a la Universitat de Barcelona 1, en 
la qual s’han entrevistat exalumnes de 
centres participants a la xarxa que ja han 
acabat l’escolarització, posa de manifest 
un interès generalitzat en tot l’exalumnat 
pels temes de sostenibilitat, i una clara 
correlació entre el grau d’interès i les 
pràctiques que els joves duen a terme en 

1 ELIAS, M. et al (2018)

EL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES
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la seva vida quotidiana. A més, les bones 
pràctiques sostenibles s’associen amb 
formes de participació i activisme. Una 
de les conclusions més rotundes de la 
recerca és la importància de múltiples 
agents de socialització simultanis i el 
paper central de la família i l’escola junts 
com a agents de socialització. En aquest 
sentit, s’observa com, en entorns d’alta 
vulnerabilitat, els centres educatius 
tenen un paper rellevant per al cultiu 
dels valors de la sostenibilitat i poden 
compensar la manca de bones pràctiques 
ambientals a la llar i esdevenir un agent 
clau per revertir situacions de partida.

Ens esforcem a acompanyar 
els centres que voluntàriament 

us hi enroleu: entenem que, 
justament perquè el canvi que cal 
fer és tan important, no pot ser 

forçat de cap manera.

Tot i que hi ha molta feina per 
fer per transformar els centres, 
també n’hi ha molta de feta, que 
mereix un reconeixement sincer: 
partim sempre del que ja hi ha 

de bo, que sovint és molt.

Avancem des de la col·laboració 
i el diàleg positiu i constructiu.

Estem sempre a la vostra 
disposició.

L'EQUIP TÈCNIC  
DEL PROGRAMA 
ESCOLES + SOSTENIBLES
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La  MISSIÓ  del programa és acompanyar 
els equips dels centres educatius a 
incorporar criteris de sostenibilitat 
en tots els àmbits de la seva tasca 
educativa, amb un enfocament integral. 
Amb aquesta finalitat, contribueix als 
aspectes següents:

 Desenvolupar una mirada crítica  
 sobre el que es fa.

 Obrir horitzons de possibilitats   
 sobre el que es pot fer.

L’equip d’Escoles + Sostenibles 
acompanya el professorat a reflexionar 
sobre el que no funciona i a passar a 
l’acció per canviar-ho, posant en pràctica 
projectes de transformació reals que 
són, alhora:

Un procés d’aprenentatge, que 
capacita (ens fa ser capaços i 
capaces, saber procedir i tenir 
criteris d’actuació).

Una bona experiència que empodera 
(ens fa sentir capaços i capaces 
d’actuar per canviar les coses).

A continuació, comentem aquests 
conceptes i la metodologia amb 
més detall.

Escoles + Sostenibles és un programa 
municipal que té la voluntat de 
proporcionar una oferta consistent 
i estimulant de suport als centres 
educatius de la ciutat per ajudar-los 
a situar la sostenibilitat al cor de la 
seva tasca.

La  VISIÓ  del programa és la d’una 
ciutat on tots els centres educatius 
formen persones conscients d’elles 
mateixes, del seu entorn i dels 
límits planetaris, i que se senten 
responsables de cercar camins per a un 
desenvolupament ecològicament viable, 
socialment equitatiu i econòmicament 
eficaç per distribuir riquesa. Són 
persones actives i creatives, hàbils per 
clarificar valors i interessos, imaginar 
alternatives, negociar solucions i 
participar en la seva implementació.

QUÈ PROPOSA EL PROGRAMA 
ESCOLES + SOSTENIBLES?

Ser capaç i 
sentir-se capaç
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3. ENFOCAMENT INTEGRAL DE CENTRE

Cultura de
sostenibilitat

Entorn

Comunitat

Docència

Governança

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT

 UN ENFOCAMENT 
INTEGRAL DE CENTRE

Abordar l’educació per la sostenibilitat 
en el marc d’Escoles + Sostenibles 
suposa un canvi sistèmic, que afecta 
tots els àmbits de la vida del centre.

És clar que no es tracta només 
d’incloure temes de sostenibilitat 
dins el currículum, sinó que volem 
integrar l’aprenentatge a l’aula 
amb la vida quotidiana i la 
pràctica diària, creant contextos 
i situacions que convidin a 
pensar, visionar futurs i imaginar 
alternatives. Farem els possibles 
per cercar la coherència entre 
la idea de sostenibilitat i la seva 
traducció en la docència, l’organització 
i el funcionament del centre, la gestió 
dels recursos, l’entorn físic i la relació 
amb la comunitat.

Tant de bo arribem a fer del centre 
un model de sostenibilitat. Tot el que 
fem per avançar tindrà un gran valor 
en ell mateix i com a exemple. És bo 
tenir present que adquirir capacitat per 
actuar no és el resultat d’actuacions 
puntuals: és necessària la immersió en 
un context en què es posi en pràctica 
el que es predica, en què s’identifiquen 
problemes, es generen propostes, es 
prenen decisions i s’apliquen. És clau 
configurar un ambient estimulant en el 
qual les persones se sentin invitades i 
gratificades quan actuen per contribuir 
als objectius compartits, atès que 

el desig d’actuar de certa manera està 
relacionat amb la interacció social 
que té lloc quan també compartim 
sentiments i emocions.

La promoció de l’enfocament integral 
de centre és un dels cinc àmbits 
d’acció prioritària del Programa d’Acció 
Mundial (Global Action Programme, 
GAP 2015-2019) de la Unesco sobre 
educació per la sostenibilitat, atès que 
fa temps que la recerca proporciona 
proves dels beneficis d’aquesta 
manera de treballar 2.

2 HENDERSON K. & TILBURY D. (2004)
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 PROJECTES DE 
TRANSFORMACIÓ REALS

Al programa Escoles + Sostenibles 
tenim el convenciment que la millor 
metodologia d'aprenentatge per la 
sostenibilitat és la participació en 
projectes reals de transformació 
de l'entorn que proveeixin els 
participants de criteris i constitueixin, 
en si mateixos, una experiència 
reeixida. Amb aquests projectes 
animem l’alumnat a identificar un 
problema d’interès i rellevància per a 
la seva vida, a condensar-lo a escala 
realitzable i a emprendre accions.

Un projecte així engatja activament 
l’alumnat en el procés d’identificar 

qüestions, investigar-les, buscar 
solucions, dur-les a terme i avaluar-
ne l’impacte. D’aquesta manera, el 
projecte estimula els participants 
a desenvolupar una mirada 
crítica i a explorar alternatives 
possibles, al mateix temps que van 
comprenent millor la naturalesa 
complexa i multidimensional de la 
crisi socioambiental.

Infants i joves són persones pensadores 
i capaces de prendre les seves pròpies 
decisions sobre el que constitueix 
una actuació responsable. Per tant, 
no és el nostre objectiu educatiu 
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canviar el comportament o ensenyar 
comportaments concrets, sinó 
empoderar l’alumnat, millorant la seva 
comprensió de l’entorn, desenvolupant 
la seva capacitat per actuar i reforçant 
la seva determinació a fer-ho.

En aquest aprenentatge orientat 
a l’acció, l’alumnat es compromet 
en el projecte i reflexiona sobre 
l’experiència en un cicle d’acció i 
reflexió que comporta adquisició de 
coneixements, desenvolupament de 
competències i clarificació de valors, 
relacionant conceptes abstractes 
i experiència personal. El paper 

del professorat és crear l’entorn 
d’aprenentatge que afavoreixi les 
experiències i la reflexió de l’alumnat. 

Més enllà dels resultats concrets 
obtinguts mitjançant els projectes que 
es duen a terme, el valor educatiu es 
troba precisament en el procés. La 
reflexió sobre la pràctica és essencial 
per a l’aprenentatge. 

Tanmateix, cada projecte té també un 
efecte, gran o petit, de transformació 
del centre, i el conjunt de projectes 
successius, curs rere curs, constitueix 
un procés de millora contínua.
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Si parlem dels  VALORS  que ens inspiren i 
els  PRINCIPIS  que ens guien per passar a 
l’acció, a la xarxa d’Escoles + Sostenibles 
ressonen sovint els termes següents:

 SOSTENIBILITAT 

L’educació per la sostenibilitat és un 
procés orientat a millorar la comprensió 
de la crisi socioambiental, a prendre 
consciència de la responsabilitat que 
tenim a afrontar-la, i a enfortir la 
capacitat de les persones per treballar 
individualment i col·lectivament per una 
societat més sostenible.

 RESPONSABILITAT 

Cada centre es reconeix com a part de 
la solució i es compromet a actuar de 
manera corresponsable.

 INNOVACIÓ  

Cada comunitat educativa és 
conscient d’estar construint un 
context més sostenible en l’àmbit 
restringit del centre, on es poden 
assajar processos i solucions 
innovadores a petita escala i 
projectar-los cap a l’entorn. 

 CIUTADANIA 

És un programa d'educació, de 
participació i d'implicació cívica que 
actua com a reconeixement, estímul 
i suport a la introducció de criteris de 
sostenibilitat en el funcionament dels 
centres, i és una nova oportunitat per 
reforçar els vincles entre escola i ciutat. 

 TRANSFORMACIÓ 

Apostem per una educació 
transformadora, deixant enrere l’escola 
transmissora. No es tracta de comprendre 
i admetre, sinó de comprendre i actuar. 
El programa engresca les comunitats 
educatives a emprendre un procés 
participatiu de revisió dels plantejaments i 
pràctiques educatives, que provoca canvis 
reals als centres i a l’entorn.

 PARTICIPACIÓ 

El caràcter participatiu del procés és 
essencial, perquè calen les aportacions 
de tothom i la creativitat de cadascú 
per fer aflorar alternatives noves i 
insospitades a la nostra manera de viure 
insostenible. I el canvi només 
serà possible si la voluntat de fer-lo 
és àmpliament compartida. 

 PROTAGONISME 

L’alumnat és el protagonista. Infants 
i joves aprenen prenent part en una 
experiència de canvi real, dissenyada 
i executada per ells mateixos amb 
la col·laboració i l'orientació del 
professorat i amb la complicitat de la 
resta de la comunitat educativa. Hi ha 
un replantejament del lloc de l’alumnat 
i del paper del professorat. 

EL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES
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 APRENENTATGE 

Els mateixos processos que permeten 
millorar l’escola són oportunitats 
d’aprenentatge excel·lents, ja que 
brinden ocasions d’analitzar l’entorn, 
de comprendre els problemes des de 
diferents interessos i perspectives, de 
desenvolupar les pròpies idees i valors 
i expressar punts de vista, d’escoltar 
i d’afrontar el desacord i la incertesa, 
de discriminar entre fets i opinions, 
d’aparellar coneixements teòrics amb 
propostes pràctiques, de prendre 
decisions democràticament. A través 
de l'acció aprenem a aprendre. El 
procés és la lliçó principal.

 EMPODERAMENT 

Els aprenentatges fets i l'experiència 
positiva d'haver millorat el nostre 
entorn ens capacita i ens fa sentir 
amb l'ànim necessari i el control 
suficient per comprometre'ns de nou 
en l'acció conscient. 

 COOPERACIÓ 

El treball en el projecte facilita un 
aprenentatge cooperatiu, en què infants 
i joves tenen l’oportunitat de treballar 
amb els seus companys i companyes 
per donar resposta als reptes que es 
plantegen. Afavorim la valoració de la 
diversitat, la capacitació per relacionar-
nos amb les altres persones i l’empatia 
amb l’entorn social. No estem sols, 
busquem complicitats.

 TREBALL EN XARXA 

A la xarxa ens obrim i comuniquem, 
visualitzem bones pràctiques, fem 
projectes compartits. Això ens permet 
aprendre els uns dels altres i avançar 
de manera conjunta.

 LLARG TERMINI 

El programa no proposa una acció 
puntual, sinó que convida els centres 
a implicar-se en un projecte a mitjà i 
llarg termini. Es plantegen projectes 
successius al llarg dels cursos, per 
avançar en la millora contínua. 

 FLEXIBILITAT 

El procés pren forma pròpia a cada 
centre, el qual dissenya els seus 
projectes i els concreta en allò que 
ell mateix decideix.
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Un marc comú 
de treball 

Servei d’atenció i 
informació presencial, 

telefònica i en línia 

Comunicació periòdica 
a través del butlletí electrònic 

i de les notícies del web 

Formació Assessorament 
tècnic i pedagògic 

Dinamització de grups 
de treball, cursos, seminaris 
i altres espais d’intercanvi 

d’experiències 

Suport tècnic especialitzat 
en certes temàtiques 

Recursos materials 
i econòmics de suport 

Servei de Documentació 
d’Educació Ambiental (SDEA)
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LA XARXA 
D’ESCOLES + SOSTENIBLES
La xarxa d’Escoles + Sostenibles 
reuneix centres decidits a incorporar 
un enfocament integral a l’educació 
per la sostenibilitat i que es troben en 
diferents etapes d’aquest camí. A la xarxa 
comparteixen la seva pràctica, aprenen els 
uns dels altres i tenen accés a recursos, 
formació, assessorament i suport. 

Escoles + Sostenibles és part d’una xarxa 
encara més gran, Barcelona + Sostenible, 
formada per unes 1.500 associacions, 
empreses, comerços, centres educatius i 
universitats, entre altres organitzacions, 
totes elles signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat, que cooperen 
entre si, que intercanvien informació, que 
comparteixen resultats i que participen en 
un procés d'aprenentatge i canvi col·lectiu. 

Actualment, més del 50% de centres 
educatius de Barcelona formen part de 
la xarxa Escoles + Sostenibles i estan 
adoptant un enfocament integral de 
centre a l’educació per la sostenibilitat. 

Cada curs s'obre una nova convocatòria 
tant perquè els centres que ho vulguin 
puguin seguir i aprofundir en el seu 
projecte, com perquè nous centres 
l'iniciïn i s'afegeixin a aquest projecte 
col·lectiu engrescador.

Tots els centres d'educació infantil 
(de 0 a 6 anys), primària, secundària, 
estudis postobligatoris, cicles formatius, 
educació d'adults, centres especialitzats 
i d'educació adaptada de la ciutat de 
Barcelona poden formar part de la xarxa 
d'Escoles + Sostenibles.



COM ES POT RECONÈIXER UN CENTRE DE 
LA XARXA ESCOLES + SOSTENIBLES?

LES DOTZE CLAUS

01 
 

02

03 

04 

05 

06 

Té voluntat de fer canvis progressius 
per esdevenir un centre + sostenible: 
s’inscriu a la xarxa E+S. 

Es compromet amb la ciutat: signa el 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Activa el compromís de transformació amb 
projectes anuals o triennals: té un projecte 
actiu i preveu espais i temps per treballar-hi.

Dirigeix i coordina els projectes amb 
fórmules de colideratge: té una comissió 
E+S en què participa, com a mínim, 
alumnat i professorat.

Expandeix el compromís dins la comunitat 
educativa: té una estratègia de comunicació 
per encomanar entusiasme a les famílies 
i col·laboradors i convidar tothom a 
participar activament.

Expressa el compromís de transformació 
en l’ideari: el seu projecte educatiu i altres 
documents expliciten l’objectiu d’educar 
per la sostenibilitat.

07 

08 

09 

10 

11 

12 

Tradueix la voluntat d’educar per la 
sostenibilitat en els continguts i mètodes: 
repensa i ajusta el currículum i les 
pràctiques educatives.

Aplica principis democràtics: crea una 
atmosfera integradora de reconeixement de 
totes les veus, que estimula la comunicació 
i la participació. 

Empodera l’alumnat per a l’acció: els 
projectes estan centrats en situacions reals, 
en les quals els joves identifiquen problemes 
i cerquen solucions. 

Vincula la bona gestió de l’entorn amb 
l’aprenentatge: l’alumnat participa en les 
decisions sobre els espais i la gestió dels 
recursos per minimitzar l’impacte ecològic 
i maximitzar els beneficis socials.

Té un compromís de millora contínua: 
revisa i avalua el que fa i estimula la 
formació permanent del professorat. 

És un centre actiu a la xarxa: està disposat a 
l’intercanvi i la cooperació amb altres centres i 
està obert a participar en projectes compartits 
amb organitzacions de la ciutat.

34
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SEGONA PART
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“Molta gent petita, en molts  
 llocs petits, fent coses petites,  
 pot canviar el món.” 

Proverbi africà

EN EL CAMÍ DE 
L'ESCOLA + 
SOSTENIBLE

SEGONA PART

GUIA DEL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES. PASSEM A L'ACCIÓ!



SEGONA PART

38

SEGONA PART

38

En quins àmbits 
podem actuar 
per fer el nostre 
centre més 
sostenible?

04
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  Construir una visió: com serà 
  el nostre centre + sostenible?
  Incorporar la sostenibilitat
  al projecte educatiu del 
  centre i altres documents
  Enfortir la coherència

PER A QUÈ?
Cultura de

 sostenibilitat

ON?
Entorn

   L’aula
   La cuina i el menjador
   Els espais comuns
   L’edifici i l’equipament 
   El recinte i els espais exteriors
   L’entorn immediat

AMB QUI?
Comunitat

   Escola oberta
   Treball en xarxa
   Contribució a la xarxa B+S
   Xarxes de xarxes

QUÈ?
Docència

   Mirada transversal,
   pensament complex 
   Persones crítiques i creatives
   Empoderar l’alumnat per
   emprendre accions reals

COM?
Governança
   El funcionament 
   intern del centre
   Viure els valors,
   apreciar la diversitat
   Participació
   Comunicació
   

4.1. EL PROJECTE DE SOSTENIBILITAT:
ELS CINC ÀMBITS D’ACCIÓ

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT

Esdevenir una Escola + Sostenible 
comporta incloure criteris de 
sostenibilitat en tots els aspectes 
del nostre centre. A efectes 
pràctics els classifiquem en cinc 
àmbits interrelacionats i que 
fonamentalment responen a 
les preguntes per a què?, 
què?, com?, on? i amb qui? 
podem fer el nostre centre 
més sostenible.

Els canvis en aquests 
àmbits els assolirem 
progressivament 
desenvolupant els nostres 
projectes successius.

El projecte de sostenibilitat:  
els cinc àmbits d’acció

Cada centre tria el seu itinerari de 
transformació, centrant-se cada any en 
alguns aspectes —com, per exemple, 
els espais del pati, el consum energètic 
o els menús escolars— i amb la idea 

que, amb el temps, arribi a integrar 
criteris de sostenibilitat en tots 

els àmbits.
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EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?

PER A QUÈ? 
CULTURA DE SOSTENIBILITAT
La cultura del nostre centre estableix i 
reforça valors, creences i expectatives 
sobre com s’han de fer les coses i 
inclina les persones que formen la 
comunitat educativa a actuar d’una 
determinada manera. Per això convé 
que desenvolupem i enfortim una 

cultura de sostenibilitat.

Una cultura de sostenibilitat és aquella 
en què el professorat, l’alumnat, les 

famílies, el personal no docent i l’equip 
directiu comparteixen el convenciment 
que ens convé actuar per transformar 
la nostra societat i fer-la més 
sostenible, aprenent maneres de viure 
que assegurin els drets fonamentals 

de totes les persones dins dels límits 
ecològics del planeta.

La cultura de sostenibilitat del centre 
es reflectirà en un ideari consensuat en 
relació amb la sostenibilitat, que estarà 
present en la documentació escrita i 
també es traduirà en les pràctiques 
educatives, la governança i l’espai físic 
del centre i la relació amb la comunitat. 

  Construir una visió: com serà 
  el nostre centre + sostenible?
  Incorporar la sostenibilitat
  al projecte educatiu del 
  centre i altres documents
  Enfortir la coherència

PER A QUÈ?
Cultura de

 sostenibilitat

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT
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 CONSTRUIR UNA VISIÓ:  
COM SERÀ EL NOSTRE 
CENTRE MÉS SOSTENIBLE?

Definir què vol dir la sostenibilitat per 
al nostre centre és un bon primer pas. 
Per construir aquesta visió serà bo 
disposar de les aportacions de tots 
els sectors de la comunitat educativa: 
el professorat, l’administració, 
l’alumnat, les famílies, el personal 
de cuina, etcètera. Comptem amb 
tothom: com més persones, millor. 
Treballem a partir de les imatges 
que cadascú té de centre sostenible 
per construir una visió compartida. 
L’exercici serà ric i inspirador. Pensem 
que només en la mesura que som 
capaços de construir mentalment un 
futur desitjable estem en condicions 
de començar a treballar per assolir-lo. 

A l’hora de dissenyar aquesta visió 
tinguem en compte les múltiples 
dimensions de la sostenibilitat, no 
simplifiquem adreçant només els 
aspectes ambientals. Pensem en 
quina mena de petita societat volem 
fomentar en el nostre centre més 
sostenible i en quins valors volem 
fonamentar les relacions.

La nostra visió també derivarà de les 
característiques i les necessitats del 
nostre centre i de l’entorn, així com 
de la nostra història i evolució com 
a centre.

 PER PENSAR-HI 

Com és per a nosaltres un 
centre sostenible? Quina visió 
tenim del nostre centre com a 
comunitat sostenible? 

En el nostre centre, ens hem posat 
d’acord en els valors que associem a 
viure de manera sostenible?
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El curs 2015-2016, les divuit escoles de 
la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP) 
van acordar impulsar l’educació per 
la sostenibilitat. Així, el curs següent 
van crear l’EcoFEP, una comissió 
integrada per professorat, alumnat 
i altres membres de la comunitat 
educativa de totes les escoles, amb 
l’objectiu principal d’aconseguir que 
la sostenibilitat hi esdevingués un 
tret d’identitat. Al llarg del curs 2017-
2018 es va redactar un document amb 
7 àmbits d’acció i 30 compromisos, 
una declaració d’intencions de les 
escoles de la FEP sobre educació per 
la sostenibilitat. Va ser el resultat de la 
col·laboració de diverses comissions de 
treball i es va basar en el Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat i altres 
decàlegs d’entitats i centres educatius, 
i s'hi van afegir els propis. Aquest 
document va integrar-se a l’ideari de la 
Fundació i de cada una de les escoles i 
ha esdevingut una eina amb la qual la 
comunitat educativa de cada centre ha 
pogut avaluar la seva situació respecte 
a la sostenibilitat i dissenyar els 
objectius d’acció conjunts i propis.

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT 
DE LES ESCOLES FEP
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L’ideari del centre es fa explícit, 
escrit en forma d’objectius, línies 
d’acció i propostes d’iniciatives en el 
Projecte Educatiu de Centre, el Pla 
de direcció, la proposta pedagògica, 
etcètera, o en les normes, els 
protocols i les recomanacions d’ús 
que serveixen per desenvolupar una 
política de sostenibilitat (normes 
d’organització i funcionament de 
centre o carta de compromís, per 
exemple). Aquesta política es concreta 
en el desenvolupament de les línies 
estratègiques que el centre prioritza 
i en els valors que les acompanyen 
(com poden ser la responsabilitat, 
la justícia, el respecte per totes les 
formes de vida, la no-violència, la 
solidaritat, la cooperació, etcètera). 

Més enllà de les orientacions generals 
o les normatives de l’Administració, 
cada col·lectiu educatiu té unes 
característiques pròpies que 
constitueixen una manera de pensar i 
d’interpretar l’entorn i una visió de com 
relacionar-s’hi. Pot haver-hi un ideari 
sòlid, compartit per tota la comunitat, 
tant en la teoria com en la pràctica 
o, pel contrari, pot donar-se el cas 
que convisquin diversos enfocaments, 
perspectives poc complementàries 
o fins i tot contradictòries. 

Aquestes perspectives poden estar 
abanderades per diferents col·lectius 
de la comunitat i això pot provocar 
conflictes que cal resoldre. 

Fer una diagnosi de l’ideari de 
sostenibilitat del centre és una ocasió 
excepcional per repensar l’escola 
que volem i respondre preguntes 
fonamentals sobre el tipus d’educació 
que volem que rebin els infants i 
joves. Podem revisar el contingut de 
la documentació on s’estableix l’ideari 
del centre i també aquella en què es 
dona a conèixer (web o blog, cartells, 
fulletons, cartes a les famílies) i fer 
els ajustos convenients.

 PER PENSAR-HI 

Al projecte educatiu de centre, 
s’explicita el nostre compromís amb 
la sostenibilitat?

Anem revisant el PEC i altres 
documents per actualitzar i fer 
els ajustos necessaris? 

Les normes que regeixen el 
comportament de les persones 
al nostre centre són clares respecte 
al que s’espera de cadascú en termes 
de sostenibilitat?

 INCORPORAR LA SOSTENIBILITAT 
AL PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE I ALTRES DOCUMENTS
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El treball per l'educació integral de 
l'alumnat ha d'estar reflectit en tots els 
documents de centre. A l'Escola Virolai, 
la sostenibilitat està recollida en un 
pla específic. El pla de sostenibilitat 
conté els aspectes fonamentals de com 
s'entén la cura de l'entorn i les persones 
en l'educació i ajuda a fer arrelar en 
l'alumnat valors i actituds de respecte 
vers l’entorn. El pla inclou els objectius 
educatius de la sostenibilitat al centre, 
les premisses fonamentals en què se 
sustenta i una declaració del potencial 
educatiu que ofereixen els reptes 
socioambientals.  

LA SOSTENIBILITAT EN ELS DOCUMENTS

A més a més, també concreta les línies 
prioritàries per a cursos successius, 
per exemple, les ambientalitzacions 
curriculars i de centre, la participació 
de l'alumnat, el treball en xarxa 
amb agents externs i l'avaluació. 
Finalment, hi ha una part dedicada als 
àmbits educatius de l'educació per la 
sostenibilitat, és a dir, la formació de 
criteri, la solidaritat, la responsabilitat, 
l'esperança o la sensibilitat, entre altres.
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 ENFORTIR LA COHERÈNCIA

La visió i els valors es tradueixen 
en accions relacionades amb tots 
els altres àmbits que comentarem 
a continuació: la docència, la 
governança, l’entorn físic i la relació 
amb la comunitat. Els documents 
escrits expressen el desig de què 
vol el centre educatiu, com ho 
aconseguirà i cap on vol anar, mentre 
que la quotidianitat és el reflex 
pràctic de com s’entén aquest camí. 
Aquestes dues expressions poden ser 
més o menys coherents entre elles, 
però de vegades es perceben com a 
contradictòries. Això passa quan hi ha 
molta diferència entre el que consta 
per escrit i el que realment es fa. 

L’organització del centre, els espais 
participatius, el pressupost, els criteris 
de compra (productes i proveïdors), 
l’ús compartit de recursos (llibres, 
material d’aula, etcètera), la distribució 
del temps i dels espais, els actes i 
celebracions o la relació amb el barri, 
entre molts altres, són territoris 
concrets on es fa evident la solidesa 
del compromís del centre amb la 
sostenibilitat. Així mateix, l’ideari es 
reflecteix en el dia a dia a través del 
comportament de les persones que 
componen la comunitat educativa. 

Cal vetllar perquè la pràctica diària 
dels diferents col·lectius en tots els 
àmbits escolars sigui coherent amb 
els propòsits formulats i consensuats 
en el PEC i els altres documents que 
expliciten l’ideari del centre.

 PER PENSAR-HI 

Com s’impregna el dia a dia amb 
la perspectiva de sostenibilitat?

Fem atenció al grau de coherència 
entre el que es diu i el que es fa?

Compartim la visió i els valors amb 
el nou professorat i les famílies que 
s’incorporen al centre?

Afavorim que el professorat 
disposi de temps i oportunitats 
per reflexionar sobre qüestions 
de sostenibilitat i sobre com 
es desenvolupa l’educació per 
la sostenibilitat?

Fem partícips les famílies de 
les accions i les pràctiques 
educatives del centre en relació 
amb la sostenibilitat?
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A l'Escola Sagrat Cor Aldana relacionen 
els espais d'aprenentatge comuns per 
reforçar un discurs coherent amb els 
continguts curriculars que treballen. A 
través d'un projecte de transformació 
d'un espai del centre, van construir una 
biblioteca molt particular. Si teniu la 
sort de veure la seva terrassa d'hort i 
compostatge, amb l'espai d'intercanvi, 
la bibliohort adjacent i llegir alguns 
dels exemplars de la revista Cavall 
Hort entendreu perfectament a què 
ens referim. Són espais propers que 
formen un conjunt acollidor i estimulant 
on l'alumnat se submergeix en la 
lectura i treballa l'hort. D'aquest espai 
cal destacar la revista, perquè està 
creada íntegrament per l'alumnat i 
serveix per treballar transversalment 
les competències literàries, artístiques, 
matemàtiques, musicals i tecnològiques. 
Aquesta revista connecta un projecte 
d'impuls de la lectura juntament amb el 
projecte de sostenibilitat.

CONNECTAR PROJECTES A L’ESPAI
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QUÈ? 
DOCÈNCIA
Aquest és l’àmbit del currículum i 
de la pràctica docent, que han de 
ser coherents amb els propòsits 
formulats al PEC. Hem de saber 
quins seran i com ensenyarem 
i avaluarem els aprenentatges 
convenients per avançar cap a la 
sostenibilitat. Així mateix, haurem 
de valorar el grau de coherència 
entre el que es vol ensenyar i el que 
efectivament s’ensenya i s’aprèn.

El currículum educatiu estableix el 
conjunt de competències bàsiques, 
objectius, continguts, mètodes 
pedagògics i criteris d’avaluació. 
Fan referència als conceptes, als 
procediments, als valors, a les dades 
o a qualsevol idea i conducta que es 
consideri susceptible de ser ensenyada. 
També pot incloure recomanacions sobre 
didàctica o gradació de continguts.

És clau tenir en ment que parlem de 
capacitació, és a dir, d’adquirir bagatge 
per al canvi. Inclou els aprenentatges 
conceptuals que el justifiquen, però 
també els aprenentatges instrumentals 
per “ser capaç” d’actuar i l’enfortiment 
de la motivació i el coratge necessaris 
per “sentir-se capaç” de fer-ho. 

 MIRADA TRANSVERSAL, 
PENSAMENT COMPLEX 

Ens cal mirar el currículum amb 
les ulleres de la sostenibilitat. Cal 
reflexionar sobre l’adequació de la 
programació anual de centre i com 
ajustem els continguts vinculats a 
la sostenibilitat en els processos 
d’ensenyament aprenentatge que es 
porten a terme a les programacions 
d’aula, de cicle, d’àrea, de matèria, 
de departament, d’etapa, etcètera. 
També en els projectes de recerca, 
en les sortides i colònies, en les 
pràctiques de laboratori, etcètera, 
per impregnar, a mitjà termini, tota 
la programació del centre. 

QUÈ?
Docència

   Mirada transversal,
   pensament complex 
   Persones crítiques i creatives
   Empoderar l’alumnat per
   emprendre accions reals

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT
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Ajustem els objectius i els continguts 
de la programació anual vinculats a la 
sostenibilitat tenint en compte el seu 
caràcter transversal i globalitzador 
a l’hora de promoure una societat 
més justa i solidària i més conscient 
dels límits ecològics. No es tracta 
tant d’afegir nous continguts, 
sinó d’incorporar aquesta mirada 
transversal a totes les matèries. 
Tanmateix, també haurem d’estar 
atents a incorporar, reforçar o 
actualitzar continguts, per tenir en 
compte aspectes tradicionalment 
invisibilitzats (per exemple, el paper de 
les dones o dels col·lectius minoritaris) 
i temes emergents que cal abordar 
(per exemple, el canvi climàtic, la salut 
planetària o la globalització).

Sostenibilitat té a veure amb 
complexitat. Tractem qüestions en 
què intervenen aspectes ambientals, 
socials, polítics, econòmics, culturals, 
ètics, científics i tecnològics: per 
això incumbeix totes les matèries del 
currículum. És important comprendre 
i acceptar la complexitat i cultivar el 
pensament complex. Contrarestem 
la simplificació de la visió estreta, 
defugim el blanc o negre, aprenguem 
a acceptar els grisos. Cal entrenar 
una visió sistèmica de la realitat, 

fent atenció a les relacions en l’espai 
i el temps, valorant la riquesa de la 
diversitat, prenent consciència dels 
límits (en la capacitat de càrrega 
del planeta, en les recursos, en el 
temps necessari per als processos, 
en la ment humana, etcètera) i de la 
imprevisibilitat dels sistemes naturals 
i socials complexos.

 PER PENSAR-HI 

Les programacions són flexibles i 
obertes al canvi, de manera que 
siguin adaptables a cada moment?

Com escoltem i valorem les 
inquietuds, les experiències, les idees 
i les expectatives de l’alumnat i les 
incorporem a les programacions?

Educar per la sostenibilitat ens 
aporta noves idees i perspectives 
per innovar en la docència de les 
matèries tradicionals?

En totes les matèries, basem 
l’ensenyament en la recerca de les 
relacions i les interaccions?

Com impulsem la integració al 
currículum de conceptes centrals en 
la sostenibilitat com són els límits 
ecològics o els drets humans?

Els models d’avaluació són coherents 
amb els criteris de centre sostenible?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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BONA PRÀCTICA

Un bon exemple d’aprenentatge 
transversal és l'anomenat projecte 
Mallerenga, de l'Escola Betània - 
Patmos. A partir d'un fet fortuït com 
l'ocupació d'una caixa niu, van saber 
extreure un munt d'aprenentatges 
fent un estudi de camp real, amb 
seguiment de vídeo, i ho van convertir 
en una activitat de motivació per a 
tota la comunitat educativa. L'alumnat 
fa observacions sistemàtiques, cerca 
informació sobre nidificació, elabora 

APRENENTATGES PER A TOTHOM

teories, aprèn a entendre i estimar la 
realitat dels éssers vius i, juntament 
amb el professorat, es construeix un 
coneixement compartit. Per mitjà d'un 
quadern de camp queden anotats 
detalls de comportament, competència, 
aparicions d'altres éssers vius veïns, 
aspectes fenològics i el calendari de 
cria. En definitiva, s'aprofita per enfortir 
les competències dels àmbits lingüístic, 
matemàtic, cientificotecnològic, artístic 
o cultural, entre altres.



COM VINCULEM TEMES DEL CURRÍCULUM 
I CONCEPTES D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT?
ALGUNS EXEMPLES

TEMA
CONCEPTE 
D’EDUCACIÓ PER 
LA SOSTENIBILITAT 

PROBLEMÀTICA 
SOCIOAMBIENTAL

POSSIBLES ACCIONS

BIODIVERSITAT Interdependència

S’aprèn com 
els éssers vius 
depenem els 
uns dels altres 
per satisfer les 
necessitats.

Extinció d’espècies 
i pèrdua de 
biodiversitat.

Disseny i plantació de jardins 
de papallones.
Construcció d’hotels d’insectes.
Instal·lació de menjadores 
d’ocells i caixes niu.
Plantació d’espècies autòctones.

RESIDUS, 
RECICLATGE, 
CONSUM

Equitat

S’aprèn sobre 
recursos finits 
i distribució 
desigual.

Malbaratament de 
recursos. Increment 
de residus que el 
planeta no pot 
absorbir. Pobresa.

Elaboració d’una ecoauditoria 
dels residus del centre educatiu.
Disseny i implementació d’un 
pla de prevenció de residus.
Compostatge.

MOBILITAT Responsabilitat

S’aprèn a prendre 
decisions 
informades i 
a actuar en 
conseqüència.

Canvi climàtic. 
Contaminació 
atmosfèrica. Sistema 
basat en recursos 
no renovables amb 
consum d’energia 
creixent.

Disseny i implementació 
d’un camí escolar.
Instal·lació d’aparcaments 
per a bicicletes i patinets 
al centre educatiu.
Ús del transport públic.

COMERÇ 
JUST

Solidaritat 

S’aprèn a sentir-
se part de la 
humanitat i a 
practicar l’ajuda 
mútua.

Producció de béns 
de manera injusta, 
insostenible i 
insegura per a 
la terra i els seus 
habitants.

Col·laboració en un 
hort comunitari.
Priorització i promoció dels 
productes d’economia social 
i solidària.

50
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 PERSONES CRÍTIQUES 
I CREATIVES

La sostenibilitat és una aposta per fer 
evolucionar la nostra vida diària i la 
de les nostres societats en direccions 
que beneficiïn la majoria de les 
persones, ara i en el futur, i que al 
mateix temps minimitzin el nostre 
impacte ambiental. Això requereix una 
ciutadania activa, crítica i creativa, 
hàbil en la resolució de problemes 
per mitjà de la cooperació i capaç de 
combinar coneixements tècnics amb 
idees pràctiques innovadores.

Més enllà d’ensenyar solucions 
específiques dictades des dels experts 
i gestors, promovent determinats 
comportaments i maneres de pensar 
(enfocament instrumental), una 
Escola + Sostenible pretén ensenyar 
competències als infants i joves 

perquè siguin capaços d’interpretar 
el món en què viuen i actuar per 
millorar-lo (concepte emancipador de 
l’educació per la sostenibilitat). 

Un exemple il·lustratiu podria ser la 
manera d’enfocar la temàtica dels 
residus. Als centres educatius se solen 
dedicar molts esforços a ensenyar a 
separar les deixalles en contenidors 
de colors, i no hi ha cap mal a fer-ho. 
Però convé ser conscients que estem 
adoptant una solució de gestió, que 
provisionalment donem per bona, i que 
canviarà quan se’n trobi una de millor. 
La qüestió és entendre el problema 
dels residus domèstics i explorar 
què podem fer per atacar-lo d’arrel, 
exercici que segurament ens portarà 
a la prevenció i a la reflexió sobre el 
model de consum.

Dos enfocaments de l’educació per la sostenibilitat. L’enfocament ES 1 és el més dominant, però 
si ens hi limitem la capacitat de les persones de gestionar el canvi queda reduïda i, per tant, ens 
fa menys sostenibles. L’ES 2 és un complement imprescindible de l’ES 1. 

Basat en Vare i Scott (2007)

4.2
DOS ENFOCAMENTS DE L’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT

GUIA E+S – 20 anys

INSTRUMENTAL

Promoció de comportaments
informats i qualificats i maneres
de pensar útils a curt termini

EMANCIPADORA

Capacitat per pensar críticament
sobre les solucions donades per 
bones i provar idees, explorant 
dilemes i contradiccions

ES1

ES2

INSTRUMENTAL

Promoció de comportaments 
 informats i qualificats 
i maneres  de pensar útils a 
curt termini.

4.2
DOS ENFOCAMENTS DE L’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT

GUIA E+S – 20 anys

INSTRUMENTAL

Promoció de comportaments
informats i qualificats i maneres
de pensar útils a curt termini

EMANCIPADORA

Capacitat per pensar críticament
sobre les solucions donades per 
bones i provar idees, explorant 
dilemes i contradiccions

ES1

ES2 EMANCIPADORA

Capacitat per pensar 
críticament  sobre les solucions 
donades per  bones i provar 
idees, explorant  dilemes 
i contradiccions.
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Per això ens cal crear contextos 
i situacions d’aprenentatge que 
convidin a pensar, visionar futurs i 
imaginar alternatives, comunicar i 
interaccionar amb altres i cooperar.

Una bona manera d’ajudar l’alumnat a 
desenvolupar aquestes competències 
és proposar als infants i joves un 
aprenentatge cooperatiu, en què 
tinguin oportunitat de treballar amb 
els seus companys i companyes, 
amb els valors i les perspectives de 
cadascú, per donar resposta a les 
qüestions que se’ls plantegin. Un 
entorn d’aprenentatge d’aquesta 
mena entrena els infants i joves a 
relacionar-se amb les altres persones 
amb empatia i a considerar diferents 
maneres de mirar els problemes, 
les solucions i les estratègies, abans 
d’adoptar una posició. 

 PER PENSAR-HI 

S’ensenya l’alumnat a: 
— Identificar quina informació i quins 

punts de vista són necessaris per 
examinar una situació?

— Plantejar i plantejar-se preguntes?
— Expressar i defensar les idees 

pròpies i saber escoltar les de 
les altres persones? 

— Recollir, analitzar, interpretar i avaluar 
informació de diferents fonts?

— Recollir dades de l’entorn, classificar-
les, analitzar-les i interpretar-les?

— Sospesar les evidències que donen 
suport a una determinada posició?

— Qüestionar les pròpies assumpcions 
i les de les altres persones?

— Formar-se opinions i judicis ponderats 
i saber-los argumentar?

S’ensenya l’alumnat a: 
— Explorar possibilitats?
— Aprendre d’altres persones i 

altres contextos?
— Imaginar i dissenyar solucions?
— Visionar futurs probables, possibles 

i desitjables?
— Aplicar el principi de precaució?

S’ensenya l’alumnat a: 
— Practicar l’empatia i l’escolta activa?
— Prendre part?
— Col·laborar amb els altres?
— Treballar cooperativament?
— Resoldre conflictes?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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BONA PRÀCTICA

En els projectes de l'Institut Jaume 
Balmes, generar reflexió a partir de 
situacions quotidianes sobre els hàbits 
de consum és un tema recurrent. A 
través d'un taller de teatre titulat "Em 
vesteixo o em vesteixen?", l'alumnat va 
participar en situacions teatralitzades, 
en clau d'humor, al voltant del consum 
de roba i va "desvestir-se d’inèrcies 
quotidianes". També van fer un fòrum 
sobre les implicacions del model de 
consum actual tant en les nostres 
vides, com en les dels altres. Sense 
cercar culpables, abordant-ho des de 
diverses perspectives i amb actitud 
constructiva, van investigar en grups 
per aprendre millor els fluxos que 
intervenen en el simple acte de 
comprar una peça de roba. Preguntes 
com aquestes van servir de guiatge 
durant aquest procés: quanta roba hi 
ha a les botigues? La comprem tota? 
Som el que vestim? Ens vestim com 
som? D'on ve la roba que comprem? 
Què és la moda? Què en fem quan ja 
no mola? Què té a veure la roba amb la 
salut i la cura vers l'entorn?

DESVESTIR-SE D’INÈRCIES
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 EMPODERAR L’ALUMNAT PER 
EMPRENDRE ACCIONS REALS

L’educació per la sostenibilitat està 
orientada a l’acció. Si val la pena 
conèixer els problemes és perquè val la 
pena actuar per contribuir a fer-hi front.

A les Escoles + Sostenibles els 
projectes estan centrats en situacions 
reals, en les quals identifiquem 
problemes i cerquem solucions 
adequades des de la perspectiva de la 
sostenibilitat. El propòsit és empoderar 
l’alumnat per actuar en qüestions 
reals donant valor a la resolució dels 
conflictes i el seu aprenentatge. Més 
enllà dels resultats obtinguts, el valor 
educatiu es troba en el procés que 
seguim en aquestes accions. 

En el món escolar, on de vegades es 
pensa que les respostes a totes les 
preguntes es troben en els llibres de 
text, centrar-se en un problema real 
amb l’objectiu de trobar-hi solució 
és una proposta apassionant. A l’inici 
pot representar un desafiament per a 
l’alumnat i el professorat, però aviat 
es comprova que té molts avantatges 
respecte al treball amb situacions 
fictícies descontextualitzades. 
Desencadenar un procés nascut 
d’una problemàtica del mateix entorn 
adquireix un significat especial per als 
infants i els joves. 

I no es tracta només de trobar 
respostes. Les condicions de 
l’entorn són una font inesgotable 
per al plantejament de preguntes. 
Preguntes que provoquen la necessitat 
d’investigar, elaborar, organitzar 
coneixements, cercar nova informació, 
discutir, consensuar idees i valors, 
negociar propostes, desenvolupar 
alternatives i plantejar noves 
preguntes. Preguntes veritables, que 
promouen el debat i desperten l’interès 
per conèixer i comprendre. Preguntes 
que no tenen una única resposta. 

A traves de la planificació i 
l’organització d’una acció real, 
l’alumnat s’empodera per aplicar el seu 
aprenentatge a fer canvis positius en 
les seves vides, al centre, a l’entorn i a 
la ciutat. I, després de l’acció, infants i 
joves reflexionen sobre el que s’ha fet, 
com s’ha fet i el que s’ha aconseguit, 
per determinar què han après i què 
farien diferent si tornessin a començar.

Entendre una situació i donar-hi 
resposta juntament amb d’altres, 
assumint amb responsabilitat la 
part que a cadascú pertoca, són 
competències necessàries per esdevenir 
persones capaces d’organitzar-se i 
intervenir activament en una societat 
canviant, plural i complexa. Tot això 
i més s’aprèn mitjançant l’acció, 
l’experiència i la reflexió.

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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 PER PENSAR-HI 

Quines oportunitats i estímuls 
provoquem en l’alumnat per vincular-se 
directament amb l’entorn i actuar per 
millorar-lo?

Com afavorim una exploració i una 
recerca activa que permeti a l’alumnat 
identificar i dimensionar la problemàtica 
de la sostenibilitat en l’entorn proper?

Quines oportunitats i facilitats donem 
a l’alumnat perquè s’involucri en 
la planificació i l’execució del seus 
propis projectes? 

Com ajudem l’alumnat a organitzar-se? 

Com promovem que l’alumnat investigui 
i analitzi la realitat des de diverses 
perspectives abans de decidir què cal fer? 

Com ajudem l’alumnat a establir criteris 
d’elecció i de decisió?

Ensenyem l’alumnat a planificar les 
accions cercant la reducció del risc i 
acceptant la incertesa?

La implicació de l’alumnat en una acció 
va acompanyada d’una reflexió sobre 
l’experiència i els resultats que permeti 
extreure’n aprenentatges?
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BONA PRÀCTICA

L’Escola Drassanes va detectar que l’ús 
del pati per part de nens i nenes era 
desigual i que els jocs protagonitzats 
per nens ocupaven la major part de 
l’espai. El claustre va posar sobre 
la taula la situació i va proposar el 
projecte “Fem patis coeducatius”. Nens 
i nenes, acompanyats de dues entitats 
expertes, van observar i qüestionar-se 
el que passava al pati, i van detectar 
dinàmiques, usos i ocupacions 
d’espai que valia la pena posar a 
debat. Es van proposar repensar el 
pati i el que hi feien. Van aparèixer 
conflictes sobre els punts febles i es 

UN PATI PER A TOTHOM

va comentar com resoldre’ls, però 
el treball conjunt va motivar tothom 
i va fer veure les possibilitats que 
oferia un canvi. Les propostes van 
anar sorgint i es va acordar que calien 
espais de tranquil·litat, de moviment, i 
d’experimentació i natura, per millorar 
les relacions i el repartiment de 
l’espai. Alumnat, famílies i mestres 
van passar a l’acció i van dur a terme 
les propostes. La proximitat de la 
problemàtica tractada i l’oportunitat 
d’actuar per canviar-ho va fer que fos 
un projecte d’èxit i encara vigent. 
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COM?
Governança
   El funcionament 
   intern del centre
   Viure els valors,
   apreciar la diversitat
   Participació
   Comunicació
   

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT

COM? 
GOVERNANÇA 
La cultura de sostenibilitat del centre 
es manifesta també en un model 
determinat d’organització i en el que 
podem anomenar “el clima” del centre. 

Cada centre té el seu clima. És a dir, 
una determinada atmosfera de relacions 
en la qual circulen les idees i on 
l’alumnat desenvolupa el seus valors, 
actituds i comportaments. Tot i ser 
un concepte difícil de definir, tothom 
l’experimenta i tothom contribueix a 
crear-lo. És important que tots els 
membres de la comunitat educativa 
siguin conscients de quina és la seva 
aportació, des del personal de secretaria 
o de cuina fins al professorat o les 
famílies. Tota la comunitat educativa 
és protagonista a l’hora de generar un 

ambient d’aprenentatge 
i de convivència 

estimulant, 
construït sobre 
el respecte per 
les diferents 
opinions i 
creences, les 
pràctiques 
democràtiques 

i la qualitat de 
la comunicació.

Analitzar aquest àmbit és un procés 
que requereix el seu temps, però 
esdevé una experiència cabdal en la 
consolidació i l’èxit de qualsevol canvi 
que ens proposem.

 EL FUNCIONAMENT 
INTERN DEL CENTRE 

Aspirem a crear una atmosfera 
acollidora, tolerant i nodridora, on 
sigui fàcil créixer personalment i 
aprendre a conviure amb tot el que 
suposa d’escoltar, entendre, acceptar 
les diferències i conrear el consens, 
on s’estimuli la participació de tothom 
i es valori l’error que permet aprendre 
i millorar. Si aquest bon clima 
educatiu és el resultat que esperem, 
què hem de fer per assolir-lo?

Un factor clau és la manera de regir 
el centre educatiu, és a dir, com 
organitzem el funcionament intern, 
com prenem les decisions, com ens 
coordinem, com distribuïm el lideratge 
i les responsabilitats o com fem 
circular la informació. 

En general, els centres educatius 
tenen una estructura organitzativa i 
uns canals de comunicació establerts. 
Estem parlant del Consell Escolar, el 
Claustre, l’equip de Direcció del centre, 
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els departaments i coordinacions, 
les comissions, els delegats i l’AFA, 
i també totes les estructures de 
coordinació i els canals de comunicació 
que s’estableixen entre ells. Caldrà 
veure com aprofitem de manera 
òptima aquests instruments o si convé 
repensar-los o crear-ne de nous.

El model de governança té 
repercussions pràctiques en tota la 
vida de l’escola, inclosa l’organització 
del temps i dels espais. Revisar 
aquests aspectes i millorar-los en allò 
que calgui per enfortir la coherència 
entre el discurs i la pràctica és un 
repte important, que exigeix estar 
disposat a canviar maneres de fer 
consolidades, sovint carregades 
d’inèrcies. És un canvi que serà 
possible si el centre educatiu, com a 
organització, se sent capaç d’aprendre.

Sovint ens queixem de la manca de 
temps. El temps és una restricció, 
però potser la principal dificultat és 
establir prioritats. L’hora d’entrada i 
l’hora de sortida són fixes, però com 
a centre hem de decidir si volem 
omplir aquest espai amb moltes 
activitats en una clara aposta per la 
quantitat o, al contrari, si farem una 

selecció curosa i ens decantarem per 
la qualitat i la profunditat. Més no és 
sinònim de millor. I recordem que els 
canvis d’actituds i de valors no només 
són lents: han de ser lents. 

 PER PENSAR-HI 

Reconeixem tots els grups implicats 
en la vida del centre?

Es promou el debat, el diàleg 
constructiu sobre el model 
organitzatiu i la relació entre les 
persones i amb el seu entorn?

Com enfortim la confiança entre 
les persones?

Es respecta l’autonomia i es potencia 
la responsabilitat de cadascú?

Es fomenta la cooperació i la 
solidaritat entre els membres de 
la comunitat?

Es respira un clima democràtic?

Són suficients i adequades les 
estructures de coordinació que tenim?

Es té en compte la diversitat i 
totes les persones poden sentir-se 
representades a l’escola i per l’escola?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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BONA PRÀCTICA

A l’Institut Maria Espinalt, el benestar, 
les emocions i la comunitat són els 
pilars del centre. Entenen que la 
socialització "és una necessitat bàsica 
que no pot obviar-se ni deslligar-se de 
la dimensió acadèmica. No pot existir 
projecte educatiu sense comunitat 
educativa. Educar és un fet social”. 
Al centre es creen espais vivencials 
i s’atorga un paper preponderant 
a la comunicació. “Desenvolupar 
i fer créixer l'afecte i la confiança 
esdevenen els grans reptes implícits 
en aquest procés”. Per això es fan 
jornades d'acollida i s’han creat 

FER COMUNITAT, 
UN DELS PILARS DEL CENTRE

espais de trobada i un observatori 
del benestar, a més d’organitzar 
multitud d'activitats d'aula basades 
en el diàleg, el pensament crític, la 
creativitat, el debat i la cooperació. 
Els rols també estan ben definits: 
“L'alumnat és el protagonista, l'actriu/
actor principal a qui correspon prendre 
les decisions fonamentals, actuar, 
experimentar... El paper de l'equip 
de docents és gestionar els grups i 
acompanyar cada persona en aquest 
procés, en col·laboració estreta amb 
les famílies que no poden romandre'n 
al marge.”
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 VIURE ELS VALORS, 
APRECIAR LA DIVERSITAT

Els valors no es transmeten de 
manera simple ni es poden canviar 
fàcilment. Per instaurar nous valors, 
el primer pas és ser conscients de 
quins són els valors sobre els quals 
construïm el nostre dia a dia, tenint 
en compte que, sovint, els valors 
declarats són diferents dels valors 
implícits en les accions, perquè estan 
barrejats amb interessos. 

Una preocupació força arrelada en 
els centres educatius és la sensació 
que els valors familiars no sempre 
acompanyen els que l’escola potencia. 
Aquest sentiment pot ser viscut com 
un conflicte entre el professorat i la 
família o bé com un repte a l’hora de 
gestionar la diversitat. Si compartim 
el valor de respecte per la diversitat, 
hem de posar en pràctica l’acceptació 
de l’existència d’altres valors.

Quan observem els infants, veiem 
que saben conviure amb persones i 
contextos molt diversos i actuar sense 
donar mostres de viure-ho com un 
conflicte. Utilitzen un llenguatge amb 
les amistats molt diferent del que 
utilitzen amb la gent gran o a l’escola i 
també han de ser capaços d’aprendre 
i acceptar que hi ha determinades 
actituds que són valuoses a l’escola 

que no responen necessàriament a 
les pautes familiars. No es tracta de 
plantejar un conflicte entre esquemes 
de valors, més aviat, una idea de 
diversitat cultural. 

 PER PENSAR-HI 

Ensenyem a valorar la diversitat com 
a riquesa?

L’alumnat aprèn a discriminar el 
coneixement objectiu i les opinions 
basades en valors i a investigar els 
valors i els interessos no explicitats?

Com reforcem la reflexió, el respecte 
mutu i la comprensió de valors que 
són diferents dels nostres?

Com són rebudes les opinions 
discordants o les creences diferents? 

Estem en disposició de gestionar 
l’heterogeneïtat o tendim a forçar 
l’homogeneïtat? 

Com es tracten els desacords? 

Som capaços de deixar de banda les 
diferències per concentrar-nos en els 
objectius comuns? 

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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BONA PRÀCTICA

Situada al barri de la Verneda, l’Escola 
La Pau neix en un entorn on viuen 
persones de molts orígens diferents. 
Entre els objectius pedagògics de 
l’escola es troba fomentar en l'alumnat 
el respecte per la diversitat i viure la 
diferència com a font de riquesa i de 
relacions. La multiculturalitat està 
tan arrelada que es treballa des de 
molts àmbits diferents: des d’un càlid 
procés de benvinguda de l’alumnat 
estranger, en què es destaca la 
valentia i la dificultat de deixar el seu 
indret d’origen, fins a una assignatura 
específica en què s’estudien els trets 
culturals i geogràfics dels llocs de 
procedència dels nens i nenes, passant 
per activitats diverses com el teatre 
social o els tallers sobre les religions, 
la cultura de la pau i la cooperació. 
A més, l’escola també organitza 
sessions amb ONG per aprendre sobre 
els conflictes i els obstacles que 
viuen les persones refugiades o les 
que pateixen situacions d’injustícia o 
desigualtat pel fet de formar part d’un 
col·lectiu minoritari.

LA BELLESA DE LA MULTICULTURALITAT
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 PARTICIPACIÓ

El projecte de sostenibilitat ha de ser 
un espai participatiu on l’alumnat, amb 
tota la comunitat educativa, tingui 
oportunitat d’entendre què significa 
una forma de vida democràtica i 
exercitar-la. Així, prenent part activa 
en el projecte i implicant-nos a 
imaginar com podem millorar el nostre 
entorn i a fer possible transformacions 
concretes, desenvolupem habilitats 
necessàries per crear una societat 
més sostenible, començant per 
l’aprenentatge i la pràctica de la 
mateixa participació. I és que a 
participar se n’aprèn participant i, 
en l’educació per la sostenibilitat, la 
participació és un fi i un mitjà.

Per això es fomenta que el projecte 
de sostenibilitat sigui compartit 
per tothom i que tant l’alumnat 
com el professorat, la direcció, 
l’administració, el personal de suport 
i manteniment, les famílies i les 
entitats col·laboradores s’hi sentin 
interpel·lats. Tots els membres de 
la comunitat educativa tenen un 
paper important a l’hora de definir i 
treballar els objectius de sostenibilitat 
del centre. Aquest és un tret del 
compromís global d’escola.

Incorporar la diversitat de la 
comunitat educativa significa 
reconèixer tothom com a agent actiu, 
amb drets, responsabilitats i capacitat 
de compromís. Per tant, cal garantir 
el reconeixement de totes les veus, 
idees i aportacions, permetre opinar 
i formar part de la decisió, l’execució 
i l’avaluació de les accions dutes a 
terme. Alhora, els papers de cadascú 
poden ser diferents i en cada moment 
del procés es pot valorar qui ha de 
tenir un rol més rellevant o menys. 
Naturalment, formar part de la 
comissió coordinadora del projecte 
de sostenibilitat, o Comissió E+S, 
és una oportunitat especialment 
intensa i privilegiada de participació i 
aprenentatge de la participació.

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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4.3. PARTICIPACIÓ DELS INFANTS I JOVES.
ESCALA DE HART 

MANIPULACIÓ

INICIATS 
PELS ADULTS, 

DECISIONS
COMPARTIDES 

AMB ELS INFANTS

CONSULTATS
I INFORMATS

ASSIGNATS
PERÒ 

INFORMATS

PARTICIPACIÓ
SIMBÒLICA

DECORACIÓ

INICIATS 
PELS INFANTS, 

DECISIONS 
COMPARTIDES 

AMB ELS ADULTS

INICIATS 
I DIRIGITS 

PELS INFANTS

EXEMPLES

Els infants diagnostiquen com és el
seu pati i debaten com voldrien que fos,
inicien un projecte per transformar-lo i
convencen els adults perquè es dugui
a terme.
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7 Els infants creen la seva pròpia
revista escolar.

6
Es demana als infants que participin en
la preparació de la festa de la sostenibilitat 
que celebren cada any a l’escola.

5
Els representants polítics de la ciutat 
consulten els infants i contemplen 
seriosament les seves opinions.

4
S’organitza un grup d’infants per ajudar 
a cultivar l’hort comunitari del barri 
i se’ls informa de l’objectiu de manera 
que se senten partícips de l’acció.

3
S’escull un grup d’infants per participar
en un comitè de debat, però sense 
preparació ni suport dels seus iguals.

2 Els infants van a plantar arbres en
una festa organitzada per l’Ajuntament.

1
Es convoquen els infants per participar 
en una presentació pública amb 
els representants polítics.

Els infants diagnostiquen com és 
el seu pati i debaten com voldrien 
que fos, inicien un projecte per 
transformar-lo i convencen els 
adults perquè es dugui a terme.

Els infants creen la seva 
pròpia revista escolar.

Es demana als infants que participin 
en la preparació de la festa de 
la sostenibilitat que celebren cada 
any a l’escola.

Els representants polítics de la ciutat 
consulten els infants i tenen en 
compte seriosament les seves opinions.

S’organitza un grup d’infants per ajudar 
a cultivar l’hort comunitari del barri i 
se’ls informa de l’objectiu de manera 
que se senten partícips de l’acció.

S’escull un grup d’infants per 
participar en un comitè de debat, 
però sense preparació ni suport 
dels seus iguals.

Els infants van a plantar arbres 
en una festa organitzada per 
l’Ajuntament.

Es convoquen els infants per 
participar en una presentació pública 
amb els representants polítics.

Aquesta escala es divideix en 
vuit nivells, dels quals els tres 
primers no estan entesos com 
a participació real perquè es 
considera que l’adult dirigeix 
i condueix els infants i joves. 
A partir del quart nivell i fins 
al vuitè, el grau de participació 
va augmentant fins a assolir 
el nivell que volem per a una 
Escola + Sostenible.

Participació dels infants 
i joves.  Escala de Hart
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Perquè la participació sigui efectiva 
cal tenir en compte les condicions 
que aquesta requereix. La primera 
és la motivació: el procés ha de 
generar il·lusió i compromís i 
cultivar una actitud positiva davant 
la transformació. També cal tenir 
en compte els coneixements i les 
habilitats que necessitarem, saber 
com transformar. Per últim, s’han de 
valorar la capacitat i els recursos de 
què es disposa per poder transformar 
allò que volem transformar, ja que, 
d’altra manera, podríem arribar a 
punts morts del procés, generats per 
la frustració, la desmotivació o la 
poca capacitat d’incidència. 

Sovint pensem que avançar de manera 
participada alenteix els processos. 
Certament, demana paciència, a 
més d’esforç de comprensió i cura 
en l’organització, entre altres coses. 
Però el resultat és un projecte 
enriquit, del qual es recolliran fruits 
en termes d’una comunitat educativa 
més cohesionada i activa i d’un 
augment de la consciència sobre el 
dret i la corresponsabilitat que tenim 
com a ciutadania a participar en les 
polítiques i les accions en el nostre 
entorn. Arribar al consens de vegades 

no es fàcil, però, si compartim la 
idea que és una condició necessària 
perquè les propostes acordades siguin 
“apropiades” per a tothom, sabem 
que, encara que el camí sigui més 
lent, arribarem més lluny.

 PER PENSAR-HI 

Hem creat un espai de reflexió, diàleg 
i debat respectuós i segur per opinar, 
donar idees o generar crítica?

Com fem que les decisions emergeixin 
de la interacció i el consens de totes les 
persones implicades?

L’alumnat pren part de les decisions i 
disposa de temps i espai per suggerir, 
planificar, executar, gestionar i avaluar 
les seves iniciatives? 

Com garantim la possibilitat de 
participació proactiva dels diferents 
membres de la comunitat educativa?

Tothom pot entendre els problemes que 
abordem respecte a la sostenibilitat?

Tothom té els recursos que necessita 
per prendre decisions i actuar?

Tothom pot veure’n l’impacte en 
el resultat final dels projectes 
de sostenibilitat?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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BONA PRÀCTICA

Durant el curs 2017-2018, a l’Escola 
Sant Josep Oriol es van dur a terme 
diversos processos participatius per 
crear les comissions que liderarien 
el projecte Escoles + Sostenibles: 
la Comissió Verda, formada per 
dos delegats, mestres i famílies; 
la Comissió Escarola, formada per 
alumnat i professorat, i per últim 
l’Eskamot Verd, format per alumnat 
de cicle superior. La Comissió Verda 
i l’Escarola defineixen propostes 
d’accions sostenibles per a l’escola 
i decideixen quines són les millors 
perquè l’Eskamot Verd les materialitzi. 
En el cas de la Comissió Escarola, 
alguns dels membres van ser proposats 
i escollits pels companys i companyes, 
d’altres van presentar-se de forma 
voluntària i d’altres van utilitzar un 
joc per triar les característiques de la 
persona que els havia de representar 
per després decidir quines encaixaven 
més amb el perfil descrit. Pel que 

IMPULSAR LES COMISSIONS 
DE MANERA DEMOCRÀTICA

fa a l’Eskamot Verd, l’alumnat que 
es presentava havia de fer un breu 
discurs engrescador per a la classe. 
L’èxit va ser tan gran, que van escollir 
tot l’alumnat que s’havia presentat 
i posteriorment van dissenyar un 
vestuari únic que els identifiqués.
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 COMUNICACIÓ

Gabriel García Márquez va dir 
“Allò que no es comunica no 
existeix” i tots coneixem casos 
de bones iniciatives que no han 
arribat a transcendir perquè no 
tenen estratègies de comunicació 
adequades. Així que, des del 
moment en què ens plantegem un 
projecte, hem de tenir en compte 
les estratègies i les accions 
comunicatives que cal desenvolupar, 
ja que en dependrà en bona part 
l’impacte que pugui tenir. 

Des del començament, quan un centre 
decideix entrar a formar part de la 
xarxa Escoles + Sostenibles, convé 
que totes les persones implicades 
en el centre tinguin constància de 
la voluntat manifesta d’incorporar 
la sostenibilitat en el dia a dia. 

Certament, aquest compromís s’anirà 
traduint en canvis concrets que seran 
la millor forma de visualitzar el procés. 
Però, més enllà de l’evidència dels 
fets, cal establir bones dinàmiques de 
comunicació entre els diferents agents 
de la comunitat. 

Es tracta d’assegurar que tothom 
tingui accés a una informació 
àmplia, actualitzada, contrastada, 
comprensible i transparent sobre 
tots els aspectes del projecte que 
estem duent a terme. Convé pensar 
com explicar i compartir objectius, 
accions i resultats i també com animar 
els diferents col·lectius a dialogar 
sobre els esforços, els avenços i el 
grau de satisfacció de cadascú. 

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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Per tant, la comunicació no és 
només un procés de transmissió i 
difusió d’informació: ha de generar 
contextos, espais i eines que permetin 
la participació i la reflexió. Hem de 
preguntar-nos com podem escoltar 
millor i promoure la resposta dels 
diferents interlocutors i com podem 
potenciar el diàleg necessari per 
construir un consens i un compromís 
bàsic per assolir els canvis desitjats. 
Participació i comunicació estan 
estretament lligades, una no pot ser 
sense l’altra. 

És molt important buscar la 
implicació dels infants i joves des 
de l’inici en el disseny del pla de 
comunicació del projecte, en la 
definició del contingut i en la tria dels 
canals més adequats. 

La Comissió E+S, a més de vetllar 
per la coordinació i el desplegament 
del projecte de sostenibilitat, té un 
paper clau en la comunicació, ja que 
pot funcionar com a node vertebrador 
i que alhora reculli les opinions i les 
reflexions de cada col·lectiu. 

En alguns centres educatius hi ha grups 
dinamitzadors formats per alumnat que 
d’una forma engrescadora i divertida 
motiva els companys i companyes a 
tirar endavant les accions liderades per 
la Comissió. 
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Aquestes estratègies no estan 
renyides amb el rigor i l’exposició de 
dades específiques que evidencien la 
problemàtica i permeten establir els 
objectius que volem assolir a través 
del projecte. Parlar des de l’emoció, 
generar sentiment de pertinença i 
fer sentir part de la solució suscitarà 
més interès que limitar-nos a mostrar 
les dades. 

També ens ajudarà parlar amb un 
llenguatge proper, planer i motivador 
i amb missatges construïts des de 
l’optimisme i des de l’oportunitat de 
canviar i millorar. Si volem sumar 
tothom perquè se sentin part del 
canvi, ho hem de fer amb la certesa 
que la transformació és possible 
i que, fent cas del proverbi africà, 
«molta gent petita, fent coses petites, 
en llocs petits, pot canviar el món».

FORMAT FÍSIC 
Cartellera, murals, 
pòsters, fotografies

Fulletons

Exposicions

FORMAT DIGITAL 
Pàgina web: es pot crear un espai 
específic al web del centre que 
expliqui el projecte i afegir-hi 
notícies explicant accions concretes.

Xarxes Socials: als comptes d’usuari 
del centre i als de les AFA es 
poden pujar continguts de tot tipus 
(vídeos, fotos, articles del web, idees 
breus...) i interaccionar amb altres 
agents propers (o no) de l’entorn 
del centre. També és interessant 
aprofitar el contingut efímer de les 
xarxes socials: les “històries”, ja que, 
com que són ràpides i immediates, 
tenen molt seguiment.

Butlletí: per fer difusió dels articles 
del web o del blog. Aquestes notícies 
es poden compartir també a les 
notícies d’Escoles + Sostenibles.

EXEMPLES DE CANALS DE COMUNICACIÓ

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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 PER PENSAR-HI 

En quina mesura la comunicació 
dins del centre és completa, acurada 
i transparent?

Com escoltem les inquietuds 
dels diferents membres de la 
comunitat educativa?

Hi ha mecanismes per promoure 
el coneixement dels projectes, els 
objectius, el procés i els resultats dins i 
fora de la comunitat educativa?

Expliquem bé els canvis que es 
volen assolir i els motius?

Com promovem el protagonisme 
i la implicació de l’alumnat en la 
comunicació del projecte?

Com compartim i celebrem els 
resultats del nostre projecte?

Tenim un pla de comunicació del 
projecte de sostenibilitat?

Correus electrònics: circulars 
informatives per transmetre 
informació organitzativa i per 
fer difusió de la campanya de 
comunicació.

Fòrums de debat: espais de 
debat en línia amb altres 
centres educatius i agents de la 
comunitat educativa per reforçar 
les sinergies entre persones que 
treballen amb un mateix objectiu. 
Per exemple, el dia 26 de cada 
mes es genera un debat amb 
l’etiqueta #EA26.

FORMAT PRESENCIAL
Reunions entre docents, amb l’AFA, 
entre l’alumnat, etcètera: seran molt 
importants per explicar el procés 
que s’està duent a terme i prendre 
decisions de manera col·lectiva.

El boca-orella: sovint el que més 
funciona és parlar de les vivències 
pròpies per engrescar altres 
persones a participar de les accions 
que es proposen.

TROBADES, ACTIVITATS 
O JORNADES
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ON?
Entorn

   L’aula
   La cuina i el menjador
   Els espais comuns
   L’edifici i l’equipament 
   El recinte i els espais exteriors
   L’entorn immediat

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT

BONA PRÀCTICA

El Col·legi Sant Ramon Nonat és un dels 
centres del programa que ha liderat més 
campanyes d’una manera engrescadora 
i creativa. La recepta? Un equip 
docent implicat i uns joves amb molta 
empenta. L’equip de l’Assemblea Verda, 
que és la Comissió E+S formada per 
delegats i delegades, coordina i dissenya 
tots els projectes de sostenibilitat de 
l’escola. El grup de joves de l’Eskamot 
Verd s'encarrega de dinamitzar accions 
com ara reptes, concursos, debats i 
jornades que es donen a conèixer a 
través de les xarxes socials i captiven 

COMPARTIR LES GANES 
DE CANVIAR EL MÓN

tothom. Els missatges, amb un to distès 
però també reivindicatiu, són una crida a 
formar part del canvi que volen a l’escola 
i al món. Totes les campanyes tenen 
un logotip, un eslògan i altres elements 
comunicatius amb una línia gràfica 
homogènia que formen un producte 
atractiu visualment. Totes aquestes 
accions s'engloben dins l’anomenada 
“revolució verda”, en el marc de la qual 
s’impulsen canvis transformadors, en 
col·laboració amb tota la comunitat 
educativa, i serveixen d’inspiració per a 
altres centres educatius. 
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ON?
Entorn

   L’aula
   La cuina i el menjador
   Els espais comuns
   L’edifici i l’equipament 
   El recinte i els espais exteriors
   L’entorn immediat

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT

ON? 
ENTORN
El desenvolupament d’actituds i criteris 
està relacionat amb el que s’ensenya i 
com s’ensenya, però també té a veure 
amb on s’ensenya. Les condicions 
del mateix edifici i del seu entorn 
constitueixen per elles mateixes un 
instrument educatiu. 

Aquest àmbit tracta, doncs, de donar 
exemple amb la pràctica. El nostre 
edifici, les aules, el menjador, els espais 
comuns, el pati, el recinte i l’entorn 
reflecteixen els valors del nostre centre. 
Igualment, la manera com comprem, 
l’aigua i l’energia que consumim, els àpats 
que fem, els residus que generem i com 
els gestionem o la forma com ens movem 
parlen del grau en què tenim assumits i 
integrats els principis de sostenibilitat. 

Les Escoles + Sostenibles donen 
protagonisme i responsabilitat a 
l’alumnat en les decisions relatives 
a la gestió de l’entorn físic i dels 
recursos i les aprofiten com a activitats 
d’aprenentatge. L’edifici i l’entorn 
del centre són un territori perfecte 
per a l’aprenentatge directe sobre 
sostenibilitat i acció climàtica. És un 
món en petit on l’alumnat pot detectar 
aspectes millorables, explorar solucions 
alternatives i proposar-les. Dissenyant i 
fent canvis a l’entorn escolar, l’alumnat, 
i tota la comunitat educativa per 
extensió, té l’oportunitat de crear i veure 
sistemes que fan que el centre sigui més 
sostenible i gaudir-ne.

Els centres de la xarxa Escoles + 
Sostenibles van introduint al llarg del 
temps millores en el seu entorn, en 
la manera de gestionar els recursos i 
en les seves opcions de consum que 
demostren cada vegada més i millor el 
seu compromís amb la sostenibilitat: 
l’energia solar fotovoltaica, l’ús més 
eficient de l’energia, més vegetació, 
els estanyols o altres hàbitats per a 
la biodiversitat, l’hort, l’adaptació a la 
diversitat funcional, espais diversos 
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on alumnat amb diferents necessitats 
pugui trobar-s’hi bé, jocs que agraden 
tant a nens com a nenes, l’estalvi 
d’aigua i de paper, productes de 
comerç just, aliments saludables i de 
proximitat, embolcalls reutilitzables, el 
compostatge dels residus, etcètera, en 
són alguns exemples.

Un aspecte fonamental, i de vegades 
oblidat, és el manteniment i bon ús 
habitual de les millores implantades. 
En el cas de l’energia, per exemple, 
és excel·lent substituir les bombetes 
incandescents i halògenes per sistemes 
de baix consum i posar persianes o 
cortines per evitar el sobreescalfament 
provinent de l’exterior a l’estiu i el fred 
a l’hivern. Però cal vetllar per aprofitar 
al màxim la llum natural, no deixar els 
llums encesos quan no cal i tancar i 
obrir les proteccions quan és pertinent; 
així mateix, cal fer el seguiment del 
consum energètic al llarg del curs per 
comprovar els bons resultats de la 
nostra gestió.

 PER PENSAR-HI 

Tenim consciència de predicar amb 
l’exemple en la gestió del nostre edifici 
i recinte escolar?

Com intervé l’alumnat en les decisions 
de disseny dels espais i de gestió 
dels recursos?

Com compartim la responsabilitat 
en la qualitat i el bon manteniment 
dels espais i l’equipament al centre 
i l’entorn?

Quins criteris de sostenibilitat hem 
incorporat en la gestió dels recursos 
al nostre centre?

En quina mesura la manera com 
comprem és coherent amb la nostra 
opció per la sostenibilitat?

Tenim un pla de prevenció de residus? 
Com ens assegurem de gestionar bé 
els que produïm?

Tenim un pla de millora contínua? 
Com ens assegurem de progressar al 
llarg del temps?

Com compartim amb la comunitat 
educativa els canvis i les millores 
que fem?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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A l'Escola Octavio Paz totes les zones 
comunes del centre també són espais 
d'aprenentatge on l'alumnat interacciona 
de manera activa, creativa i lliure. 
Per a ells, "l'espai és com un tercer 
mestre", com deia L. Malaguzzi, i cal 
organitzar-lo per afavorir els processos 
de comunicació dels infants. Entenen 
que l'educació "és un esdeveniment 
fet d'interaccions complexes, moltes 
de les quals es produeixen si l'espai hi 
participa", i és així com, per exemple, 
a educació infantil hi trobem els 
anomenats "ambients", en els quals 
"els infants es relacionen i comuniquen 
amb companys de diferents edats a 
partir de les propostes construïdes 
per l’equip de mestres i reconstruïdes 
per ells mateixos. Cada ambient 
ofereix un ventall de propostes 
d’aprenentatge amb diferents materials 
i potencia una diversitat de respostes 
i d’accions per part de l’infant." 
D'altra banda, a primària destaquen 
els espais competencials, "un temps 
d’aprenentatge on la dinàmica que 
es genera dona l’oportunitat de 
desenvolupar propostes de recerca 
pautades, i que es poden fer de manera 
individual o en petit grup, segons 
la dificultat."

TOTS ELS ESPAIS SÓN OPORTUNITATS
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 L’AULA

A les aules hi passem moltes hores 
convivint, compartint i treballant amb el 
grup classe, i hi aprenem hàbits gairebé 
sense adonar-nos-en. És importat parar 
una atenció especial a l’ús i la gestió 
dels recursos de tot allò que utilitzem 
en el dia a dia de l’aula i de tot el centre, 
per aconseguir que sigui com més 
sostenible millor. 

 PER PENSAR-HI 

Disposem d’espais per fomentar 
el treball en grup, l’autonomia dels 
infants, la comunicació? 

Procurem un ambient d’aula saludable, 
amb confort acústic i qualitat de l’aire, 
amb plantes i altres elements naturals, 
acollidor per a tothom?

Quines mesures disposem per a l’ús 
eficient i la reutilització dels materials 
que utilitzem a l’aula? 

Quines pautes donem a les famílies 
sobre llibres, materials, esmorzar, 
etcètera? 

Com gestionem la il·luminació i 
la climatització eficient de l’aula?

Hi ha espais habilitats per al reciclatge?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?

EMBOLCALLS 
REUTILITZABLES

RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS

COMPRA SOSTENIBLE

REUTILITZACIÓ 
LLIBRES DE TEXT

IL·LUMINACIÓ EFICIENT 
I REGULABLE PER SECTORS

SENYALITZACIÓ

ESPAIS POLIVALENTS

PLANTES D’INTERIOR

1

2

3

4

5

6

7

8
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EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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 LA CUINA I EL MENJADOR

El que mengem i com ens ho mengem 
és una part central de la nostra vida, 
ja que té relació directa amb la nostra 
salut i la del planeta, i també té a veure 
amb la manera com ens relacionem i ens 
respectem els uns als altres.

 PER PENSAR-HI 

Vetllem per què els àpats siguin 
saludables, amb productes de 
proximitat, integrant diferents tradicions 
gastronòmiques i amb un consum 
de carn moderat?

Utilitzem vaixella reutilitzable i 
duradora, així com tovallons de roba? 
I en els pícnics?

Quines mesures adoptem per 
minimitzar els residus que generem 
i evitar el malbaratament alimentari?

Fomentem l’autonomia, el respecte i 
la responsabilitat individual i col·lectiva?

ALIMENTACIÓ BAIXA 
EN CARN VERMELLA I 
BAIXA EN PROCESSATS 

ALIMENTS DE PROXIMITAT 
I TEMPORADA I DE 
DIFERENTS TRADICIONS 
GASTRONÒMIQUES 

PREVENCIÓ DEL 
MALBARATAMENT 
ALIMENTARI

VAIXELLA REUTILITZABLE, 
DURADORA

TOVALLONS 
DE ROBA

SEPARACIÓ 
DELS RESIDUS

ELECTRODOMÈSTICS 
EFICIENTS

COMPOSTATGE

1
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L’alumnat de tecnologia de 3r i 4t d'ESO 
i del batxillerat científic-tecnològic 
de l’Institut Barri Besòs va participar 
al projecte "E3: eficiència energètica 
als centres educatius", per tal de 
millorar l’eficiència en l’ús de l’energia 
a l’institut, a casa i al barri. Una de les 
accions més rellevants que van dur a 
terme va ser la remodelació de l’aula de 
tecnologia. Per fer-ho, van estudiar les 
característiques energètiques de l'aula, 
per exemple la il·luminació artificial 
i natural de l'aula o la situació dels 
radiadors. Amb els resultats d’aquestes 

REDISTRIBUIR L'AULA 
PER FER-LA MÉS EFICIENT

investigacions, van veure que hi havia 
possibilitat de millora en l’eficiència 
energètica només pensant una nova 
distribució de l'aula. Així, es va canviar 
la situació de les taules i la pissarra 
per aprofitar més la llum natural, es 
van identificar els interruptors que 
calia obrir durant el dia per tenir la 
il·luminació suficient, es van col·locar 
cortines de tela per evitar el ressol a 
la pissarra i l’entrada de calor i es va 
establir un protocol de ventilació de 
l’aula per mantenir una temperatura 
de confort durant tot el dia.
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L’alimentació de l’alumnat és un tema 
de gran rellevància per a l’Escola 
Orlandai, en què cada detall està 
pensat i cuidat. Treballen amb menús 
escolars que inclouen aliments variats, 
de qualitat, de proximitat i alguns amb 
certificat ecològic (aliments bàsics 
com l’arròs, els llegums i la pasta), la 
qual cosa afavoreix l’agricultura local 
i redueix la petjada ecològica dels 
productes importats. Amb l’objectiu de 
reduir les emissions causades per la 
ramaderia intensiva, alguns dels àpats 
són vegetarians i un cop al mes hi ha el 
"dia sense animals”, en el qual el menú 
està format 100% per aliments d’origen 
vegetal. Els menús també incorporen 
opcions sense al·lèrgens com els fruits 
secs, el gluten i la lactosa per adaptar-
se a qualsevol tipus d’intolerància. Un 
cop a la setmana el pa és integral i la 
fruita que es consumeix és sempre de 
temporada, la qual cosa afavoreix que 
l’alumnat aprengui sobre els calendaris 
de cultiu. Pel que fa als residus que es 
generen durant l’esmorzar, es promou 
que l’alumnat que el porta de casa faci 
ús de carmanyola o bé d’un embolcall 
reutilitzable i, a més, que sigui un 
esmorzar saludable, sense aliments 
processats ni excés de sucres refinats.

UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
PER A L’ALUMNAT I PER AL PLANETA
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EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?

 ELS ESPAIS COMUNS

Els espais comuns són espais de 
convivència informal. Hi passen moltes 
coses que sovint no s’expliciten, però que 
poden (o no) afavorir les relacions i on es 
poden dur a terme usos i iniciatives de 
la comunitat educativa tenint en compte 
edats, gèneres i interessos diferents. 
Per això és igual d’important destinar 
temps i recursos a adequar les aules que 
a adaptar aquests espais comuns, fent-
los polivalents, flexibles i que ofereixin 
possibilitats d’aprenentatge.

 PER PENSAR-HI 

Disposem d’espais polivalents que 
permetin moments per a la reunió 
i la conversa? Qui ha pres part en 
el disseny? 

Quins elements dels espais comuns 
en fan atractiu l’ús per part de la 
comunitat educativa? 

Com tenim en compte els criteris de 
sostenibilitat en els actes, les festes i 
les sortides?

Quines activitats es duen a terme 
als espais comuns? Tots els col·lectius 
poden accedir-hi amb igualtat 
d’oportunitats?

FESTES 
SOSTENIBLES

PREVENCIÓ 
DE RESIDUS

MERCAT PUNT 
D'INTERCANVI

COOPERATIVA 
DE CONSUM

RACÓ DE PASSALLIBRES 
(Book Crossing)

ESPAIS POLIVALENTS

PLANTES D’INTERIOR
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EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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EDIFICI SOSTENIBLE

ADAPTAT PER 
MOBILITAT REDUÏDA

EDIFICI EFICIENT 
(aïllaments, etc)

IL·LUMINACIÓ EFICIENT I 
REGULABLE PER SECTORS

SISTEMES DE 
PROTECCIÓ SOLAR

INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA

INSTAL·LACIÓ SOLAR 
TÈRMICA

INSTAL·LACIÓ EÒLICA

DIPÒSIT DE RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS

MECANISMES ESTALVI AIGUA 
EN AIXETES (airejadors...)

MECANISMES ESTALVI 
D’AIGUA EN CISTERNES WC

COBERTA VERDA

ESTACIÓ METEOROLÒGICA
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 L’EDIFICI I L’EQUIPAMENT 

Fem l’edifici del nostre centre cada dia 
més exemplar, de manera que esdevingui 
una petita mostra de bones pràctiques 
sostenibles i elements clau en 
l’aprenentatge per a tota la comunitat 
educativa: generació d’energia neta i 
renovable, màxima eficiència energètica, 
recollida i estalvi d’aigua, presència de 
verd... i també adaptació a la diversitat 
funcional (mobilitat reduïda, discapacitat 
auditiva i discapacitat visual). 

 PER PENSAR-HI 

Com fomentem l’estalvi d’aigua i 
energia? Fem un seguiment dels 
consums?

Quines intervencions caldrien perquè 
l’edifici fos més sostenible? Són a les 
nostres mans? Qui ens hi pot ajudar?

Disposem d’espais adaptats a les 
persones amb mobilitat reduïda, 
discapacitat auditiva o visual? Què ens 
cal perquè ho estiguin?
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FEM ESCOLA, FEM BARRI

Els projectes "Habitem l'escola" i “Fem, 
escola, fem barri” van ser un conjunt 
d’accions que es van dur a terme per 
part d’alumnat i famílies a l'Escola Fort 
Pienc per tal de millorar els espais 
comuns dins i fora del centre. Es 
tractava d’intervencions estratègiques 
de millora a llocs on diàriament es 
desenvolupaven activitats escolars, 
sobre la planta física de l’escola, que 
es van fer en poc temps i amb un 
pressupost baix. Aquestes accions van 
consistir en la creació de jardins i patis 
interiors verds, millores en la distribució 
del mobiliari de zones comunes i aules, 
propostes sobre mobilitat interna, 
com ara un pàrquing de patinets, i 
projectes didàctics al voltant d’horts 
i jardins verticals. Pel que fa a l’espai 
exterior de l’escola, també es van fer 
una sèrie d’intervencions a la plaça 
del Fort Pienc i al llarg del carrer de 
Ribes, en col·laboració amb la Fundació 
APIP-ACAM, que va fomentar espais de 
reflexió sobre la sostenibilitat i l’espai 
públic, així com l’apropament entre 
diferents col·lectius del barri. Aquests 
canvis, a més de donar continuïtat al 
projecte de sostenibilitat de l’escola, 
van consolidar la relació entre les 
famílies, el claustre i diferents agents 
de l’entorn del centre.
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Al barri del Poble-sec, dos centres 
van analitzar el consum dels seus 
edificis i usuaris, quant a energia, 
aigua, materials i aliments. Les escoles 
Tres Pins i Mossèn Jacint Verdaguer, 
acompanyades d’una entitat del 
barri, van dur a terme una auditoria 
per detectar els punts febles en el 
consum. De cop, se’ls va fer visible tot 
allò que podien canviar fàcilment i, 
així, fer un consum més responsable. 
Per exemple, l’alumnat va decidir 
que a partir de llavors només farien 
servir embolcalls reutilitzables per als 
esmorzars i berenars, que als lavabos 
posarien cartells per fer un ús més 
racional de l’aigua, que vetllarien per 

PER UN CONSUM MÉS RESPONSABLE

apagar i encendre els llums quan 
toqués, i que gestionarien millor la 
calefacció, posant en funcionament 
els radiadors segons el que marqués 
un termòmetre. A més, no es van estar 
d’apuntar allò que era responsabilitat 
d’altres membres de la comunitat, 
de manera que van reclamar canvis a 
l’edifici: instal·lar dipòsits de recollida 
d’aigua pluvial i plaques fotovoltaiques, 
millorar l’aïllament posant finestres de 
doble vidre, o iniciar el compostatge 
a l’escola. Fins i tot les famílies van 
expressar que hi havia hagut canvis 
a casa, a l’hora d’actuar i d’anar 
a comprar.
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 EL RECINTE I ELS ESPAIS 
EXTERIORS

La distribució dels usos o les 
modificacions en els elements poden 
fer que els espais exteriors siguin 
més versàtils i es converteixin en un 
excel·lent context d’aprenentatge.

 PER PENSAR-HI 

Amb quina finalitat utilitzem aquests 
espais en el dia a dia de l’escola? 
Podríem fer-hi altres coses?

Quines relacions i usos es donen 
en aquest espai? Què podem modificar 
per afavorir-ne de nous?

Potenciem els espais de cura, 
de relació i de joc atenent la diversitat?

Afavorim que tota la comunitat 
educativa participi en el disseny?

Potenciem la creació d’hàbitats i 
la cura de la vegetació i la fauna?

Fomentem el conreu ecològic?

PAVIMENTS NATURALS 
ALS PATIS

ESPAIS PER DIVERSITAT 
DE JOCS

ESPAIS PER ACTIVITATS 
TRANQUIL·LES 

ESPAIS PER JOC AMB 
ELEMENTS NATURALS 
(sorral, troncs, roques...)

ESPAIS AMB OMBRA 
(arbres, tendals, pèrgoles)

VEGETACIÓ AUTÒCTONA

JARDINERES I PARTERRES

HORT A TERRA

ANIMALS - FAUNA 

HOTEL D’INSECTES

JARDÍ DE PAPALLONES

CAIXES NIU I MENJADORES

APARCAMENT DE 
BICICLETES I PATINETS
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EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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 L’ENTORN IMMEDIAT

Tot i ser fora del centre educatiu, és 
la frontera amb el barri i la ciutat i 
determina la relació del centre amb el 
seu entorn. Disposar d’espais d’estada 
per a la comunitat educativa, amb més 
vegetació, una millor qualitat ambiental, 
cartellera que convidi a entrar, etcètera, 
afavoreix la relació de les famílies amb 
el centre. 

 PER PENSAR-HI 

Disposem d’espais d’estada amb 
jardineres, parterres, bancs,  
etcètera, que conviden a conversar 
o compartir moments?

Participem en projectes comunitaris 
del barri?

Afavorim que l’alumnat i les famílies 
arribin al centre en mitjans de 
transport sostenibles?

ECOXAMFRÀ

CAMÍ ESCOLAR

ZONES DE VIANANTS

ARBRES, ESCOCELLS 
I PARTERRES

ESPAIS VERDS

PUNT VERD 
MÒBIL ESCOLAR

TRANSPORT ESCOLAR 
SOSTENIBLE
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POSAR CURA EN EL DISSENY 
DELS ESPAIS A L’AIRE LLIURE

L'Escola Fluvià aprofita un solar 
adjacent al centre, cedit pel Districte, 
per convertir-lo en un pati d'esbarjo i 
lleure carregat d'oportunitats. Al llarg 
dels darrers anys, han transformat 
aquest espai immens en una extensió 
del pati principal, en el qual els infants 
interactuen amb una munió d'elements 
que estimulen l'aprenentatge a través 
del joc. Hi trobem jardins de plantes 
aromàtiques, hort a terra sobre taulons, 
horts en taules de cultiu, una bassa 
amb vegetació aquàtica, racons de 
recolliment i tranquil·litat, estructures 
per enfilar-se, construccions fetes per 
les famílies per facilitar el joc simbòlic, 
mil raconets entre l'enjardinament 
on ser creatius, zones d'ombra 
natural i una gran diversitat vegetal, 
plena d'oportunitats. Freqüentar 
aquest espai a l'aire lliure, de manera 
complementària al treball a les aules, 
millora qualsevol projecte que el 
centre desenvolupi.
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Durant el procés de transformació 
de la plaça de les Glòries i de 
creació d’una gran illa verda, l’equip 
d’arquitectes va proposar als centres 
educatius i al veïnat que elaboressin 
experiències artístiques i lúdiques, 
amb intervencions de baix cost 
però que canviarien de manera 
substancial la imatge del carrer. Així, 
l’alumnat de l’Escola dels Encants 
va ser l’encarregat de plantejar 
una transformació per al carrer 
de Cartagena, en el tram comprès 
entre l’avinguda Diagonal i el carrer 
del Consell de Cent. Fins que van 
començar els treballs definitius a 

CONQUERIR ELS CARRERS PROPERS A L’ESCOLA

la plaça, la comunitat educativa de 
l’escola va ser una part activa del seu 
arranjament provisional. L’experiència 
va començar amb una setmana en 
què el carrer es va tallar al trànsit i 
els nens i nenes se’l van fer seu: van 
prendre mides, van descobrir què hi 
havia i què hi faltava i van idear jocs 
que demostraven que el carrer pot ser 
un espai idoni per jugar i córrer. Un dels 
alumnes explica: “Estem pensant què 
fer en aquest carrer, potser posar-hi un 
tobogan, una caseta de fusta, un hort 
gran, gronxadors o tirolines. Volem que 
sigui com un parc per a l’escola”. 
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Una de les eines més conegudes i 
utilitzades per augmentar el benestar 
propi i disminuir els nivells d’estrès 
és passejar per un entorn natural. A 
l’Escola Sant Gregori, situada a la serra 
de Collserola, ja fa anys que l’alumnat 
d’educació infantil i cicle mitjà 
d’educació primària surt de manera 
periòdica a Collserola. Amb aquestes 
sortides, a banda dels aspectes 
curriculars, es potencien la creativitat, 
l’autoestima, la resiliència i, alhora, 
l’observació de l’entorn, de les altres 
persones i d’un mateix. Aquest projecte 
vol respondre, de manera concreta i 
genuïna, a les evidències científiques 
que els estudis aporten sobre la 
necessitat d’entorns verds per millorar 
tant la salut física i mental com el 
desenvolupament cognitiu; a més, 
apropa alumnes i famílies a l’entorn 
natural proper per promoure, a partir 
del seu coneixement, el respecte per la 
natura i per les generacions futures. 

LA NATURA, UN ESPAI IDONI 
PER A L’APRENENTATGE
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AMB QUI? 
COMUNITAT
Una Escola + Sostenible no és una 
institució aïllada del món real, que tracta 
conceptes generals i abstractes, només 
vàlids dins les quatre parets del centre, 
sinó que és un centre obert, atent i 
receptiu al que passa a fora i esdevé un 
actor rellevant i motor de canvi en el seu 
entorn social. És un centre que no només 
permet que allò que passa fora del 
centre entri a les seves aules, sinó que 
també surt a buscar-ho, amb una actitud 
solidària i compromesa. 

La sostenibilitat requereix col·laboració: 
és per això que crear lligams i 
treballar conjuntament amb els altres 
és un aprenentatge essencial. Però 
és que, a més a més, el contacte i 
la interacció amb altres centres o 
entitats, els intercanvis d’experiències i 

coneixements i el treball en xarxa seran 
un estímul molt potent per al treball de 
la nostra comunitat escolar.

Estem oberts al món per intentar 
comprendre el rumb que prenen les 
coses en el nostre entorn i també per 
parar atenció a les accions que s’estan 
duent a terme i adoptar el que pugui 
ser útil, així com compartir els propis 
avenços i aprenentatges.

 ESCOLA OBERTA

Les famílies i altres membres de la 
comunitat són els primers aliats per als 
projectes de sostenibilitat del centre, 
però també podem construir i alimentar 
aliances amb les entitats del barri i 
altres organitzacions que ens aportaran 
expertesa, temps i recursos. Un centre 
que potencia relacions horitzontals 
amb la comunitat local i anima tothom 
a participar en el desenvolupament de 
projectes compartits ajudarà a teixir 
una magnífica xarxa de complicitats i 
voluntats de canvi i pot esdevenir un 
equipament vertebrador del barri, que 
atengui també les seves necessitats.

AMB QUI?
Comunitat

   Escola oberta
   Treball en xarxa
   Contribució a la xarxa B+S
   Xarxes de xarxes

EDUCACIÓ
PER LA

SOSTENIBILITAT
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Fer una comunicació acurada del 
nostre projecte d’educació per la 
sostenibilitat a la comunitat local és 
important. Donem-li el valor que té 
com a mitjà per introduir la reflexió 
sobre la sostenibilitat a persones de 
l’entorn que fins al moment potser 
no hi han tingut contacte. Igualment, 
podem atraure l’atenció de persones i 
entitats que vegin en el nostre centre 
un nou agent amb qui col·laborar.

Òbviament, els nostres projectes tindran 
més probabilitats de ser ben entesos 
i ben acceptats si els membres de la 
comunitat local els consideren rellevants. 
Cal pensar com podem implicar les 
persones i les entitats de l’entorn en 
la definició de prioritats. Enquestar les 
famílies sobre problemes de sostenibilitat 
local, fer visites guiades a la gent del 
barri per mostrar les característiques de 
sostenibilitat del nostre centre, participar 
en esdeveniments i projectes fora de 
l’escola, cooperar amb una entitat 
social, demanar opinió i ajuda a una 
associació experta, etcètera, són vies per 
aproximar-nos a la realitat de l’entorn i 
crear vincles amb les persones.

Amb una progressiva implicació en els 
afers de la comunitat local, el centre 
pot convertir-se en un motor de canvi 
del seu entorn, transformant espais, 
engegant iniciatives de col·laboració 
amb el veïnat i atansant les realitats de 
dins i fora del recinte escolar. 

Els projectes d’aprenentatge i servei 
són una bona oportunitat per cooperar 
amb entitats que actuen a l’entorn i 
enfortir vincles amb la comunitat.

Un altre aspecte rellevant és 
l’establiment de col·laboracions amb 
les universitats, ja sigui per emprendre 
projectes de recerca conjunts, ja 
sigui per rebre assessorament o 
coneixements experts, ja sigui per 
oferir oportunitats de pràctiques de 
formació a l’alumnat universitari.

 PER PENSAR-HI 

Convidem les famílies i la gent 
del barri a conèixer el centre i els 
projectes que desenvolupem?

Utilitzem les realitats i els problemes 
de la comunitat com a camp per a 
l’acció real i l’aprenentatge?

Ens impliquem com a centre en 
els afers del barri (problemes, 
projectes, festes...)?

El barri veu el centre educatiu com 
un centre comunitari on és possible 
participar i aprendre?

Treballem en xarxa amb entitats i 
agents del territori en qüestions que 
afectin el centre, l’entorn i 
la comunitat?

Comptem amb els experts de 
l’entorn (entitats, universitats...) com 
a assessors o col·laboradors en els 
nostres projectes?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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L’Institut Escola Trinitat Nova és 
un equipament obert al barri. Quan 
van començar el projecte de creació 
d’aquest centre es van plantejar “com 
fer una proposta educativa integradora 
i d’alt valor educatiu fent que infants 
i joves (i tot el veïnat) connectin 
interessos i motivacions amb els 
recursos del territori i així enfortir 
la cohesió social i l’aprenentatge de 
la comunitat”. La proposta va ser 
l’espai educatiu Trinitat Nova, del 
qual s’enriqueix el centre, però que 
també està obert a totes les famílies 

EL CENTRE COM A EQUIPAMENT DE BARRI

del barri, i que vol crear espais i 
experiències educatives fora de 
l’activitat docent, i possibilitar, així, 
compartir i construir objectius amb la 
comunitat. Dins l’equip directiu hi ha 
un equip d’acció comunitària i s’han 
construït equipaments socioeducatius, 
com ara una biblioteca, un espai 
polivalent, un espai de comunicació i 
cultura audiovisual, i també s’ofereixen 
espais de trobada per a famílies, per a 
entitats, així com projectes de formació 
permanent, de lleure i esport, etcètera.
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 TREBALL EN XARXA 

El treball en xarxa és una pràctica 
de reflexió, comunicació i actuació 
conjunta amb actors del nostre 
entorn. La xarxa Escoles + Sostenibles 
de Barcelona reuneix tots aquells 
centres de la ciutat compromesos 
amb la sostenibilitat que en volen 
formar part. A la xarxa compartim 
propòsit, camp de treball i motivació, 
i ens donem suport. Cadascú des de 
les seva identitat i autonomia, però 
establint vincles per unir esforços. 

El professorat es troba en seminaris 
d’iguals on pot recollir idees noves 
en les experiències d’altres i 
sentir-se reconegut per les pròpies 
iniciatives, així com descobrir diverses 
perspectives sobre la sostenibilitat. 
Compartint inquietuds i treballant 
en equip, no només posem en 
comú experiències, coneixements i 
capacitats, sinó que també produïm 
nous aprenentatges, més consensuats 
i adequats a la transformació que 
busquem. La reciprocitat, l’intercanvi 
d’idees i el diàleg són fonamentals en 
aquesta construcció i gestió col·lectiva 
de coneixement.

L’alumnat també comparteix propòsit, 
símbols i rituals. Els actes de la 
signatura del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat al Saló de Cent, 
les trobades de cloenda de curs, 
les notícies quinzenals, les cançons 
elaborades conjuntament, els berenars 
de les comissions, etcètera, afavoreixen 
el sentiment de pertinença, la 
complicitat i la cooperació.

A la xarxa s’obren oportunitats per 
fer sinergies: establir aliances amb 
altres centres per compartir un 
projecte concret, formar un grup de 
treball temàtic, organitzar accions 
combinades amb altres centres per 
afrontar una problemàtica comuna o 
explorar una oportunitat. Els centres 
educatius aprofiten recursos, sumen 
esforços i treuen partit de les millors 
capacitats de cadascun. No només 
es tracta de fer accions en paral·lel 
amb més o menys afinitat, sinó que 
consisteix a relacionar-les entre si, 
dotant-les de més transcendència, 
visibilitat i impacte social. 

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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Les escoles Les Acàcies, Vila Olímpica, 
Pere IV i L'Arenal de Llevant i les seves 
AFA van participar en l’activitat "Camí9" 
amb l’objectiu de descobrir i conèixer 
millor el barri del Poblenou, facilitar 
als infants el procés de començar a 
moure’s sols pel carrer i promoure la 
mobilitat sostenible. Van participar-hi 
grups d'infants de 3r, 4t i 6è, que van 
elaborar de forma col·laborativa un 
plànol on es marcaven els indrets més 
destacats del barri i les distàncies i 
temps de recorregut a peu entre ells. 
La platja, la plaça de Prim, el Taller 
d’Art o l’skatepark són alguns dels 
punts que van sortir al mapa, molts 

DESCOBRIR EL BARRI AMB ULLS D’INFANT

d’ells ben diferents dels que escolliria 
un adult, i que ajuden a mirar el barri 
amb ulls d'infant. El Camí9 es va 
desenvolupar per separat a totes les 
escoles, que després van celebrar una 
festa conjunta per posar en comú els 
resultats i plasmar el plànol al terra 
de la plaça de can Felipa. A través 
d’aquesta activitat, s’han estudiat 
aspectes com la història del barri o 
les matemàtiques amb el càlcul de 
les distàncies, i, a més, s’ha generat 
un espai conjunt de les AFA per fer 
propostes sobre com promoure la 
mobilitat a peu pel barri. 
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Les microxarxes de centres 
interessats en una mateixa temàtica 
permeten intercanviar i compartir 
experiències i comparar dades entre 
tots els centres participants. Es 
faciliten recursos al professorat 
pensats específicament per treballar 
la temàtica i es complementen amb 
assessorament tècnic especialitzat. 
El professorat té accés a recursos 
adaptats al seu context per reforçar 
el procés metodològic d’elaboració 
de projectes en educació per la 
sostenibilitat, sense haver-los de 
desenvolupar ell mateix.

 PER PENSAR-HI 

Ens impliquem en la vida de 
la xarxa E+S?

Aprofitem els recursos i les 
oportunitats de formació, intercanvi 
i treball conjunt que la xarxa 
ens ofereix?

Cooperem amb altres centres per 
desenvolupar, intercanviar i compartir 
idees i informació sobre l’educació 
per la sostenibilitat?

Encoratgem l’alumnat a prendre 
iniciatives de xarxa o a cooperar 
amb les que pren l’alumnat 
d’altres centres?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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El nou combustible

S’amaga el sol i no refresca l’ambient. 
Surts al carrer respirant fum massa pudent.
Contenidors avui no doneu l’abast.
Mira aquests rius, baixen secs i contaminats.

Però queda gent amb ganes de canviar el compàs,
milers d’agents que volen fer-ho pas a pas,
l’escola és l’inici de tots els camins,
i la missió serà canviar els nostres destins.

Ja ha començat, quan semblava impossible,
revolució, és el nou combustible!
Quan lluitem junts, som un grup invencible,
tu i jo farem l’escola sostenible!

Dins la foscor, despertes perquè has descobert,
que és el moment que siguis aigua en el desert 
(be water, my friend).
Petits detalls que tenen molt significat,
ningú et podrà retallar més les llibertats.

Un hort, un gest, la veu que vol participar.
Un somni encès, obrir el carrer per poder anar a jugar.
Un cotxe menys, tenir coherència en consumir,
menjar més fresc, les ganes quan vols decidir.

Ja ha començat, quan semblava impossible,
revolució, és el nou combustible!
Quan lluitem junts, som un grup invencible,
tu i jo farem l’escola sostenible!

NOU COMBUSTIBLE

RAP
Vull veure un mar d’un color molt especial, 
més net que mai, ple de peixos i corall.
Vull veure el cel, el cel estrellat, 
sense la llum de la gran ciutat.
Si a la natura hi ha coses fràgils i
tu vols cuidar el teu entorn,
la solució pot ser molt fàcil: 
has de moure fitxa, ara és el teu torn!
Volem un món ple de vida, estalvia! 
No malgastem la força i molt menys l’energia.
Amb la brossa en fem poemes d’amor 
i del combustible en fem cançons.
Fem una gran revolució, 
molts milions de persones al món.
Juntes en una manifestació, 
el món no canviarà pas tot sol.
Debatre, decidir i arribar al consens, 
no sempre és fàcil però a mi sí que em convenç.
Places, carrers i parcs de la ciutat, seran els nous 
llocs on créixer en llibertat.

Ja ha començat, quan semblava impossible,
revolució, és el nou combustible!
Quan lluitem junts, som un grup invencible,
tu i jo farem l’escola sostenible!

Ja ha començat i no t’ho voldràs perdre.
Dins la foscor, serem la llum que esquerda.
No vull que el món se’n vagi a la me-me-rda-rda!
Tu i jo serem la revolució verda!

El curs 2016-2017 es va fer una crida a tots els centres del programa a participar en l’elaboració de 
la lletra de la cançó El nou combustible, l’himne del programa Escoles + Sostenibles. Amb totes les 
estrofes que van escriure les escoles participants, el grup de música Xiula va dur a terme un procés 
creatiu que va culminar amb la cançó que es va presentar durant l’acte de cloenda d’aquell curs.
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 CONTRIBUCIÓ A LA XARXA 
BARCELONA + SOSTENIBLE 
(B+S)

Quan un centre s’uneix al programa 
Escoles + Sostenibles signa 
el Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat de Barcelona i es declara 
corresponsable en l’assoliment dels 
objectius que totes les organitzacions 
signants comparteixen. Així, els 
centres educatius de la xarxa tenen 
una consciència clara que també 
pertanyen a la gran xarxa ciutadana 
Barcelona + Sostenible i que les 
accions de transformació petites o 

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?

grans que duen a terme i, per sobre 
de tot, la seva tasca educativa per 
refermar i estendre la cultura de 
sostenibilitat contribueixen a fer de 
Barcelona una ciutat més sostenible. 

Més enllà del compromís cívic formal 
de formar part dels òrgans de govern 
de la xarxa (Consell Ciutadà per 
la Sostenibilitat) i els seus grups 
de treball, o de participar en els 
esdeveniments i posicionaments 
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conjunts (com, per exemple, les 
convencions de membres de la 
xarxa, les celebracions del Dia del 
Medi Ambient, les jornades Fem 
Xarxing, el reconeixement de bones 
pràctiques, etcètera), pertànyer 
a la xarxa B+S obre als centres 
educatius la possibilitat d’establir 
veritables relacions de cooperació 
amb associacions, casals, comerços, 
empreses o persones expertes, amb 
qui, a més de compartir propòsit, 
poden compartir també projectes i 
accions concretes.

Bons exemples de col·laboració i 
vincles entre organitzacions de la xarxa 
els podem trobar en projectes de barri 
(com el Pla d’energia participatiu de 
Sant Martí), projectes del Pla Buits 
(com l’Illa dels 3 Horts) o els projectes 
Clima, en els quals els centres 
educatius intervenen activament al 
costat d’altres actors ciutadans.

En la mesura que els centres 
educatius no es consideren 
ens segregats del món real, els 
aprenentatges que fan no només són 
més rellevants per a ells mateixos, 
sinó que sovint ho són també per als 
socis amb qui treballen, de manera 
que l’intercanvi es dona realment en 
ambdues direccions. Un intercanvi que 
ho és de coneixements, però també 
de reconeixements. Professorat 
i alumnat es fan més visibles en 
la xarxa social i els infants i joves 
comencen a practicar el seu rol de 
ciutadans i ciutadanes.

 PER PENSAR-HI 

Compartim amb l’alumnat i 
les famílies la importància de 
treballar des del centre educatiu 
per una Barcelona més sostenible 
al costat de les organitzacions 
ciutadanes que formen la gran xarxa 
Barcelona + Sostenible?

Aprofitem els recursos i les 
oportunitats que ens ofereix la 
xarxa B+S?

Ens plantegem emprendre (o 
cooperar en) un projecte en xarxa 
amb organitzacions ciutadanes?
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L'Institut Menéndez y Pelayo, 
juntament amb altres dues entitats 
de la xarxa B+S, va presentar una 
proposta a la convocatòria de 
subvencions per a projectes Clima, 
la qual va ser seleccionada. Així, va 
poder implementar un projecte que 
promou el treball cooperatiu i preveu 
mecanismes per prendre decisions de 
manera compartida. Es tracta de la 
creació d'un jardí vertical comunitari 
seguint els preceptes del "fes-ho tu 
mateix" o "do it yourself", en anglès. 
Juntament amb l’Associació Galanthus 
Natura i Fundació World Nature, es va 
plantejar la transformació del pati a 
través d'un procés de participació de 
tota la comunitat. El resultat va tenir 
un impacte positiu immediat en l'entorn 
i a la ciutat.

COMPARTIR EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ
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 XARXES DE XARXES

Les Escoles + Sostenibles unim 
esforços també per treballar en 
xarxa amb altres col·lectius amb qui 
compartim objectius. 

En aquest sentit l’any 2009 es va 
formalitzar la Xarxa d’Escoles per la 
Sostenibilitat de Catalunya (XESC), 
una xarxa de xarxes en l’àmbit català. 
Nascuda d’intercanvis informals 
davant la necessitat de compartir 
experiències entre centres i municipis 
que desenvolupaven programes 
d’educació per la sostenibilitat, la 
XESC està formada actualment per 
setze municipis catalans —entre els 
quals hi ha Barcelona—, el Consorci 
d’Educació de Barcelona, la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
(XCPS) i la Generalitat de Catalunya (a 
través del programa Escoles Verdes). 
En total són més d’un miler de centres 
educatius que treballen per l’educació 
per la sostenibilitat; intercanvien 
experiències, formacions i recursos, 
i promouen la recerca i l’avaluació, 
així com estableixen vincles a escala 
nacional i internacional.

En l’àmbit estatal, la xarxa ESenRED 
(Escuelas hacia la Sostenibilidad 
en Red) aglutina les xarxes de 
centres educatius sostenibles 
no universitaris promoguts per 
iniciativa d’administracions públiques 
(comunitats autònomes, ajuntaments, 
diputacions...). ESenRED compta amb 
la col·laboració i ajuda del Centro 
Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa (CNIIE) i del Centro Nacional 
de Educación Ambiental (CENEAM).

En el marc d’aquestes dues xarxes 
d’àmbit supramunicipal, val la pena 
destacar la Conferència Internacional 
de Joves “Tinguem Cura del Planeta”, 
la qual mobilitza i compromet el jovent 
a analitzar i debatre els principals 
reptes socioambientals. És un procés 
en el qual el jovent es reuneix, delibera 
sobre els temes proposats i escull 
representants que han de comunicar 
les idees acordades en diferents espais 
d’intercanvi. Aquest procés inclou la 
celebració de conferències escolars, 
nacionals i internacionals.
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el programa E+S aporta bones 
pràctiques i comparteix coneixement 
en diversos fòrums. El més significatiu 
és el Programa d’Acció Mundial 
(Global Action Programme, GAP) per 
l’Educació pel Desenvolupament 
Sostenible de la UNESCO, en el qual 
el programa E+S és partner del grup 
de treball 5. Accelerar solucions 
sostenibles en l’àmbit local.

 PER PENSAR-HI 

Ens impliquem en propostes 
de la xarxa catalana, estatal o 
internacional? Què hi podem aportar?

Aprofitem oportunitats de 
formació, intercanvi i treball 
conjunt en xarxes supralocals i 
projectes internacionals?

Encoratgem l’alumnat a viure 
l’experiència de participar en 
accions conjuntes amb joves de 
diferents països?

EN QUINS ÀMBITS PODEM ACTUAR PER FER 
EL NOSTRE CENTRE MÉS SOSTENIBLE?
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Els centres que participen a “Tinguem 
Cura del Planeta” assisteixen a les 
Conferències Catalanes, on presenten 
els seus projectes i reflexionen i 
debaten sobre reptes socioambientals 
del seu entorn. D’aquí, en sorgeixen 
uns representants que aniran a la 
conferència estatal, on compartiran 
amb altres joves les experiències, 
inquietuds i solucions. És un 
procés d’aprenentatge entre iguals, 
d’apoderament per a l’acció i de creació 
de xarxa. “‘Tinguem Cura del Planeta’ 
va ser una experiència que no oblidaré 
mai. Em va fer obrir els ulls cap al 
món real: un món que no mira el medi 

TINGUEM CURA DEL PLANETA

ambient i que, per tant, té un gran 
impacte negatiu en el planeta. Gràcies 
a aquesta trobada m’he carregat de 
ganes per intentar canviar-lo”. (Enzo, 
Vilanova i la Geltrú). “[...] ha estat una 
manera de veure més clar el poder que 
tenim els joves i que en equip podem 
aconseguir moltes coses”. (Mariona, 
Barcelona). “[...] ha estat ple de 
coneixements, treball i noves amistats 
però, sobretot, molta emoció”. (Nieves, 
Barcelona). “[...] aquesta experiència 
m’ha semblat única i irrepetible. Hem 
sentit uns forts vincles d’amistat entre 
nosaltres”. (Sergi, Barcelona)
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Si heu anat seguint la guia fins aquí 
segur que ja us heu fet una idea de 
quines característiques té una Escola 
+ Sostenible. 

A les pàgines que venen a continuació 
us explicarem com cal avançar per fer el 
vostre centre més sostenible. Pam a pam.

EL PRIMER PROJECTE
Probablement al vostre centre ja esteu 
fent coses que responen a l’interès 
de l’equip docent i de l’alumnat per la 
conservació del medi ambient i per la 
defensa d’una vida digna per a tothom. 
Segurament us esforceu a fer recollida 
selectiva i a estalviar aigua i energia, i 
potser col·laboreu amb alguna entitat 
social del barri. Ara, però, voleu fer un 
pas més i adoptar un compromís global 
de centre per avançar en l’educació per 
la sostenibilitat a través d’un procés 
estructurat d’acció i reflexió que us 
definirà com a Escola + Sostenible. 

Entenem el caràcter global de la crisi 
socioambiental: Sabem que tots els 
grans problemes —la pobresa, el 
consum dilapidador, les desigualtats,  
la degradació ambiental, el canvi 
climàtic i els conflictes entre grups 
humans— estan íntimament connectats. 

Amb la sostenibilitat com a horitzó: 
Conscients dels límits planetaris i dels 
requeriments del desenvolupament 
humà, ens proposem repensar com 
vivim i innovar per trobar solucions que 
millorin la qualitat de vida de tothom 
sense degradar el medi ambient i els 
recursos ni acumular problemes per al 
futur o per a altres llocs del món.

Enfocament integral de centre: 
Treballar per fer l’escola o l’institut 
més sostenible implica una aproximació 
holística al centre educatiu que 
suposa, entre altres coses, establir 
una interrelació estreta entre tots els 
aspectes de la vida del centre. 

No partim de zero: Una aproximació 
que en cap cas no suposarà començar 
de zero, sinó avançar des del que ja 
esteu fent, consolidant el que funciona 
i revisant allò que calgui per enfortir la 
coherència entre el discurs i la pràctica.
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No hi ha un llistó per superar: El 
programa proposa una metodologia 
senzilla i flexible que pretén ser útil 
a cada centre per fer el seu propi 
camí, progressant cadascú al seu 
ritme, segons les característiques, les 
possibilitats o el nivell de compromís. 
L’únic requisit per engegar un procés 
com aquest és la voluntat de canviar.

Autonomia del centre: El camí de 
transformació cap a un centre més 
sostenible el fem triant, dissenyant 
i planificant successius projectes. 
Cada centre analitza el seu punt de 
partida i determina els seus objectius 

POSEM-NOS-HI!

i accions, tenint en compte les pròpies 
circumstàncies. El resultat serà la 
síntesi entre el que és desitjable i el 
que és possible. 

Els projectes de les Escoles + Sostenibles 
expliciten la voluntat de provocar canvis 
significatius envers la sostenibilitat. 
Aquestes transformacions poden ser 
petites o grans, poden abordar el centre 
en el seu conjunt o bé estar focalitzades 
en algun àmbit concret.

Tingueu present que inicieu un camí llarg 
i aquest és només el primer pas.



109

GUIA DEL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES. PASSEM A L'ACCIÓ!

COMENÇAMENT 
S’ESCRIU AMB CINC CES 1. CONSCIÈNCIA. 

POTSER ENS INTERESSA...

Potser heu sentit parlar d’un programa 
que ajuda les escoles a ser més 
sostenibles, heu conegut l’experiència 
d’un centre proper o heu vist unes 
fotos del Saló de Cent ple d’infants i 
joves. Sovint reflexioneu sobre l’actual 
forma de vida insostenible, penseu 
que l’educació és clau per contribuir 
a un món millor i heu començat a fer 
canvis al centre. Esteu valorant si fer 
el pas i unir-vos al programa Escoles 
+ Sostenibles.

No ho dubteu: veniu a informar-vos-en! 
Poseu-vos en contacte amb el programa 
i assistiu a una sessió informativa, on 
respondrem les vostres preguntes i us 
explicarem quins són els passos que cal 
fer i com us podem ajudar. 

Benvingudes i benvinguts a la xarxa 
Escoles + Sostenibles!

5.1. COMENÇAMENT S’ESCRIU
AMB 5 ‘C’
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2.  COMUNICACIÓ. 
 COMPARTIM LA IDEA

El primer pas serà prendre la decisió 
com a centre. Per a tal fi caldrà 
explicar el propòsit al claustre o, 
encara millor, a tota la comunitat 
educativa, i compartir el Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat. Des 
del programa us proporcionarem 
materials comunicatius per fer-ho. 

Si decidiu que el vostre centre entri 
a formar part de la xarxa vol dir que 
teniu la voluntat de caminar cap 
a la sostenibilitat juntament amb 
altres centres educatius i un miler 
i mig d’organitzacions de la ciutat. 
Enhorabona!

3.  COMPROMÍS. 
 ENS HI APUNTEM! 

La decisió presa es reflectirà en 
el vistiplau de l’equip directiu per 
engegar el procés amb un projecte 
inicial. Aleshores, confirmeu l’interès 
del centre per participar en el 
programa. 

També es reflectirà en la signatura 
del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat de Barcelona, que tindrà 
lloc més endavant, al començament 
de curs, en un acte al Saló de Cent de 
la ciutat. 

POSEM-NOS-HI!
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4. COMPETÈNCIA. 
 ENS FORMEM

Quan confirmeu que voleu ser part de 
la xarxa, us convidarem a assistir a la 
primera sessió de formació.

Així mateix, rebreu les eines i les 
instruccions perquè us pugueu 
familiaritzar amb l’estructura i 
els continguts d’un projecte de 
sostenibilitat i conèixer-ne diversos 
exemples. Així podreu començar a 
pensar en el vostre.

5.  COMISSIÓ E+S. 
 ENS ORGANITZEM

Un pas essencial és organitzar la 
comissió coordinadora del projecte de 
sostenibilitat del centre, que liderarà 
i coordinarà els projectes que es 
vagin desenvolupant. En aquesta guia, 
per simplificar, ens hi referim com a 
Comissió E+S, però el grup motor es 
pot denominar de moltes maneres i, 
de fet, cada centre li dona el nom que 
vol: comissió de sostenibilitat, grup 
verd, equip eco, etcètera.

Convé que a la Comissió E+S hi hagi 
representació de tots els agents que 
componen la comunitat educativa, de 

manera que es configuri com un espai 
de trobada i diàleg entre totes les 
parts, on té lloc el debat i la presa de 
decisions sobre el projecte.

La funció de la Comissió E+S és 
impulsar i coordinar el projecte 
de sostenibilitat del centre i fer el 
seguiment del desplegament del pla 
d’acció. Així, doncs:

 Coordina la planificació i el 
desenvolupament de les diverses 
fases del projecte de sostenibilitat.

 Coordina l’avaluació continuada 
i el seguiment del procés i dels 
resultats del projecte.

 Garanteix la coherència entre 
els objectius i les accions que es 
porten a terme.

 Detecta necessitats per a una 
millor marxa del projecte, sol·licita 
assessorament quan el necessita 
i actua com a interlocutor entre 
el centre i l’equip del programa 
Escoles + Sostenibles.

 Vetlla per la comunicació àmplia 
i transparent del procés, de les 
accions i els resultats i engresca 
tota la comunitat educativa a tenir 
una actitud positiva i constructiva.

 Facilita la participació dels 
diferents membres de la 
comunitat educativa en el debat 
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i la reflexió, promou l’aportació 
d’idees i iniciatives i potencia la 
responsabilitat, la cooperació i 
l’autonomia dels diversos actors.

El conjunt de tasques demana el 
compromís de persones entusiastes 
i emprenedores, que vulguin i puguin 
dedicar-hi una part del seu temps. 
Entre altres comeses, implica diverses 
reunions tant al començament del 
curs per planificar i llançar el projecte 
de sostenibilitat com al llarg de tot el 
curs per avaluar el progrés i ajustar el 
pla d’acció segons sigui necessari. 

Com que el punt de partida de 
cada centre pot ser molt diferent, 
l’estructura i el funcionament de la 
Comissió E+S també ho serà. Abans 
d’organitzar-la, convé aclarir:

 La composició: que sigui com 
més diversa millor (alumnat, 
professorat, famílies i personal no 
docent) i que hi siguin representats 
els diferents nivells educatius 
del centre, així com membres 
de l’equip directiu. També es pot 
convidar persones i organitzacions 
que proporcionin expertesa tècnica 
o que puguin estar afectades pel 
projecte que es porta a terme.

 La freqüència, l’horari i el lloc 
de reunió: que tingui un espai 
físic i temporal per reunir-se, que 
estigui inclosa en els documents 
d’organització del centre i que al 
professorat li siguin reconegudes 
unes hores de dedicació. 

 El procés d’elecció dels membres: 
voluntàriament, per votació o 
per confiança.

 L’encaix en l’estructura 
organitzativa del centre. Quin 
paper tindrà dins l’organització 
general i quin pes tindran les 
seves decisions.

Una vegada s’han pres aquestes 
decisions i s’ha format la Comissió 
E+S, cal acordar: 

 Com es distribuiran les tasques.

 Qui serà el o la responsable 
i l’interlocutor (adult) amb 
l’equip del programa Escoles + 
Sostenibles.

Recordem que el projecte de 
sostenibilitat és responsabilitat 
de tota la comunitat educativa. La 
Comissió E+S es fa càrrec de certes 
tasques, però actua només com 
a suport al desenvolupament del 
projecte compartit.

POSEM-NOS-HI!
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Ja fa temps que l’alumnat de l’Escola 
Ramon Llull, des dels més menuts 
fins als més grans, hi diuen la seva 
sobre tot el que passa en el centre. 
La seva comissió està formada per 
representants de totes les classes 
i comparteixen debats amb algunes 
mestres, les quals saben motivar i 
donar espai perquè expressin opinions 
i decideixin què cal fer per reduir el 
soroll, millorar la recollida selectiva 
o informar millor la comunitat dels 
èxits aconseguits. Posteriorment, una 
altra comissió formada només per 
professorat s’encarrega de prioritzar i 
avaluar totes les aportacions abans de 
compartir-ho amb la direcció. Tot allò 
que es fa està obert a les aportacions 
de tothom i es promouen debats per 
reflexionar, despertar l'interès i afavorir 
la implicació. A més de diverses 
accions comunicatives, els resultats 
sempre s’inclouen en el pla anual del 
centre perquè arribin oficialment a tot 
l’equip docent.

ESCOLTEM I RESPECTEM ALLÒ QUE VOL L’ALUMNAT
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DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE: 
UN CICLE AMB CINC FASES
L’esquema de treball per desenvolupar 
el projecte de sostenibilitat del centre 
es basa en cinc fases que configuren un 
model d’anàlisi i d’intervenció.

Lluny de ser enteses com un camí lineal, 
veiem aquestes cinc fases situades en 
una espiral. Ens agrada imaginar-nos que 
ens enfilem per una escala de cargol i en 
cada volta som una mica més enlaire. Al 
llarg dels cursos anirem desenvolupant 
accions educatives i millores al centre 
i a l’entorn a nivells cada vegada més 
ambiciosos, sempre adaptats a les 
possibilitats i les característiques de 
cada centre. 

5.2. DESENVOLUPAR EL PROJECTE:
UN CICLE AMB CINC FASES
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El projecte de sostenibilitat: 
les cinc fases
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En les accions que desenvolupa el 
Centre de Joves i Adults ACIS es 
poden identificar les diverses fases 
que garanteixen l’èxit de les propostes 
d’actuació. La creació de la seva bassa, 
per exemple, va suposar un treball 
previ d’aproximació al coneixement 
de l’entorn i d’aquest tipus d’espais. 
Posteriorment, es van diagnosticar els 
canvis que calia fer en l’entorn, es van 
prioritzar les tasques i es van decidir 
els grups de treball. A continuació, 
seguint un calendari, cada grup va 
participar en les accions corresponents 
segons uns objectius específics: 
una bona organització és cabdal per 
afavorir l’estratègia per a l’acció. 
Aquestes accions van estar vinculades 
amb tasques de jardineria, ciències de 
la naturalesa, salut, matemàtiques, 
plàstica i català. Finalment, es van 
fer correccions i millores d’acord amb 
l’avaluació dels seus objectius. 

MOTIVAR, ANALITZAR, DECIDIR, ACTUAR... 
I NO DEIXAR D’AVALUAR.
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 MOTIVACIÓ

Guanyar la complicitat de  
la comunitat educativa

 QUÈ? 

El propòsit d’aquesta fase és 
suscitar l’interès i el compromís de 
la comunitat educativa amb la idea 
d’engrescar el màxim de persones 
i col·lectius en el projecte de fer 
l’escola més sostenible. 

La motivació és l’impuls que inicia, 
guia i manté un comportament 
específic amb la finalitat d’aconseguir 
la fita desitjada: les ganes i la il·lusió 
que ens subministren l’energia per 
implicar-nos en l’acció. 

Un element clau per a l’èxit 
de qualsevol iniciativa que 

engeguem al centre 
educatiu és disposar del 

suport i la complicitat 
de tants membres 
de la comunitat 
educativa com sigui 
possible: com més, 
millor! Suport i 
complicitat que en 
el marc d’Escoles 

+ Sostenibles són 
expressió d’interès per 

implicar-se en un procés 
de canvi.

 QUI? 

Als centres educatius intervenen 
persones molt diverses i és natural 
que trobem en el professorat i en 
altres persones treballadores no 
docents un gran ventall d’actituds i 
motivacions respecte a la conveniència 
o l’oportunitat d’involucrar-se en un 
projecte. És possible que, inicialment, 
l’interès per generar canvis sorgeixi de 
la iniciativa d’alguns membres o d’un 
col·lectiu concret, ja sigui de l’equip 
directiu, d’un sector del professorat, 
d’un grup d’alumnes o de les famílies. 
En altres casos, la motivació pot ser 
compartida per la majoria del claustre, 
fet que facilita molt l’arrencada i el 
desenvolupament del projecte. 

En tot cas, és imprescindible la 
implicació dels actors més rellevants, 
ja que no es podria avançar si els 
actors clau, com l’equip directiu, 
ignoressin el procés. 

A la Comissió E+S s’agrupen els 
membres més conscienciats i a 
l’inici serà sobretot el seu lideratge 
entusiasta el que haurà d’animar i 
incorporar tota la resta. L’alumnat pot 
tenir un paper molt important en la 

POSEM-NOS-HI!
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motivació dels companys i companyes 
i les famílies. Algunes comissions 
d’alumnat especialment dinàmiques 
no només actuen en el seu centre, 
sinó que arriben a tenir ressò i 
influència a tota la xarxa E+S.

 COM? 

Per decidir què cal fer és important 
identificar quin és el punt de partida. 
Es tracta de reconèixer els punts 
forts, per exemple, quins podrien 
ser els còmplices potencials i també 
els punts febles i, si és el cas, 
analitzar els motius que generen 
actituds de desmotivació. L’anàlisi 
de l’escenari on volem actuar ens 
permetrà seleccionar les accions més 
adequades i que poden tenir més 
bona acollida.

Brindar informació (transparent, 
actualitzada, contrastada i, 
especialment, no dogmàtica) i crear 
oportunitats de diàleg partint de la 
percepció de cadascú i facilitant que 
es puguin veure les coses des del punt 
de vista dels altres són ingredients 
principals, que no poden faltar en la 
tasca de motivació. Anem compartint 
el marc conceptual, procurem parlar 
tots del mateix, però sense pressions 
ni adoctrinaments i arribant a acords 
des de la llibertat i el convenciment 
dels i les participants, en un clima 
d’acceptació entre les persones 

que permeti a tothom compartir les 
pròpies idees amb comoditat. 

Cal trobar espais, ocasions i maneres 
de reflexionar sobre el nostre entorn 
—el nostre centre, la nostra ciutat, el 
nostre planeta—; què ens agrada i què 
ens desagrada; quina responsabilitat 
hi tenim; per què val la pena implicar-
nos-hi; com voldríem que fos; què 
podem fer per millorar-lo... També 
podem considerar les connexions 
entre l’escola i el món exterior, els 
vincles entre els aspectes ambientals, 
econòmics i socials, la relació entre 
les opcions que prenem i les seves 
conseqüències... Tot això fent possible 
que cadascú expressi i ampliï la 
seva percepció. 
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Es tracta d’organitzar accions 
engrescadores, que donin oportunitats 
per parlar del que ja hem fet i el que 
queda per fer, expressar opinions, 
fer suggeriments, comparar punts de 
vista i compartir objectius i creences 
comunes. Accions que facin aflorar 
les nostres inquietuds davant de 
determinats fets de l’entorn proper, 
que promoguin l’aparició de preguntes 
i la recerca de respostes, que animin 
a la implicació activa, que suggereixin 
la inclusió de noves qüestions en la 
programació, etcètera. En definitiva, 
accions per conscienciar-nos de les 
problemàtiques existents i de les 
seves conseqüències, així com de la 
nostra responsabilitat i del valor dels 
nostres actes.

Les accions poden estar adreçades 
a tot el centre en general o a un 
col·lectiu específic: alumnat, famílies, 
professorat, personal no docent o 
entitats vinculades al barri. Cal tenir en 
compte les necessitats i les prioritats 
de cada col·lectiu i trobar, en cada 
cas, quin és el motor que mobilitzarà 
aquestes persones a implicar-se en el 
projecte de transformació.

 PER PENSAR-HI 

La motivació és una condició 
necessària, tot i que no suficient, per 
promoure en les persones la percepció 
i el desig d’un canvi positiu, és el motor 
que, si es donen les circumstàncies 
favorables, posarà en marxa un procés 
de transformació. 

Hem d’afavorir l’establiment d’un clima 
òptim i respectuós amb les concepcions 
i els temps personals i esperar que a 
poc a poc tothom es vagi interessant i 
sentint que hi té alguna cosa a dir i a fer 
i que les seves actituds són valorades o, 
si més no, compreses.

Cal alimentar aquesta motivació amb 
persistència i també analitzar les 
dificultats amb què ens anem trobant. 
Tinguem present que qualsevol centre 
educatiu renova cada any una part del 
seu alumnat i famílies i, amb freqüència, 
incorpora professorat nou. És per 
això que emfatitzem la necessitat de 
promoure accions de motivació de 
manera continuada, al llarg de tot el 
procés, i no tan sols a l’hora d’iniciar un 
projecte. Com a resultat aconseguirem 
la formació d’un col·lectiu disposat a 
participar en qüestions rellevants de 
l’entorn escolar i en tot allò que ens 
proposem fer per millorar-lo.

POSEM-NOS-HI!
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L’alumnat de l’Escola d’Educació 
Especial La Sagrera va assistir a un 
esmorzar molt peculiar convidats 
per l’ONU: entrepans de porexpan, 
pintxos de plàstic i cereals amb paper 
d’alumini! Durant la setmana següent, 
mitjançant recerca i jocs a l’aula, es va 
tractar la contaminació causada pels 
residus derivats del plàstic, per tal 
d’intentar esbrinar perquè l’esmorzar 
que se’ls havia ofert era tan estrany (i 
si realment ho era!). Gràcies a aquests 
jocs, l’alumnat va aconseguir uns 
punts, que després van intercanviar 
per monedes (els gretis). Tot plegat va 
ser el preàmbul per motivar l’alumnat 
per a l’última activitat. A finals de la 
setmana, amb aquests gretis van poder 
comprar eines i material per poder fer 
una neteja de residus a la platja. Així, 
doncs, van decidir fer una sortida a 
Bogatell, una platja propera a l’escola, i 
fer una competició per veure quin grup 
netejava el màxim nombre de brossa, 
plàstics i microplàstics. 

ESMORZAR PLÀSTICS
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 DIAGNOSI

Descriure el problema 
que volem abordar

 QUÈ? 

L’objectiu d’aquesta fase és 
identificar i analitzar les situacions 
i les problemàtiques del centre i 
el seu entorn que volem abordar i 
comprendre’n les causes. Els aspectes 
per diagnosticar són molt variats i es 
poden relacionar amb un, alguns o 
tots els cinc àmbits d’acció que hem 
definit. Poden ser qüestions rellevants 
que percebem al nostre centre, a 
l’entorn proper o, fins i tot, a la ciutat 
o més enllà. 

Tenir motivació i ser capaç 
de preguntar-se sobre 

els problemes 
socioambientals de 

la nostra escola o 
institut és el primer 
pas per endegar el 
nostre projecte. 
Un pas més serà 
descriure aquests 
problemes amb 
detall per arribar 
a comprendre’ls 

en profunditat i 
tractar d’esbrinar-

ne les causes. Haurem 

d’observar, mesurar, calcular, 
enquestar, investigar i comparar per 
establir punts forts i punts febles. 
Conèixer bé el punt de partida és 
clau per adequar les nostres accions 
i per poder avaluar correctament, 
al final, l’impacte del nostre esforç. 
Però, a més a més, les activitats que 
serviran per fer la diagnosi seran una 
gran oportunitat d’aprenentatge per 
a l’alumnat i també per a la resta de 
membres de la comunitat educativa.

Els aspectes que podem incloure en 
la diagnosi són molt diversos i només 
depèn de nosaltres decidir-ne l’abast. 
Podem centrar-nos en un o alguns 
aspectes concrets que ens interessin 
especialment o arribar a plantejar 
una diagnosi global, revisant els cinc 
àmbits d’acció. Tanmateix, sovint un 
projecte de sostenibilitat prioritza 
d’entrada la diagnosi d’un àmbit, 
però n’acaba incloent d’altres; per 
exemple, si el tema del projecte és el 
malbaratament alimentari a l’hora de 
dinar, bàsicament fem la diagnosi en 
l’àmbit 4 (entorn), però el procés també 
ens hauria de portar a preguntar-nos 

POSEM-NOS-HI!
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si la programació curricular inclou 
aquest tema adequadament (àmbit 2, 
docència). Generalment els centres van 
adoptant enfocaments més ambiciosos 
a mesura que fa més anys que són al 
programa E+S. 

Àmbit 1. Diagnosi de la cultura 
de sostenibilitat

L’objectiu és analitzar quins valors, 
actituds, normes i comportaments 
formen part del projecte educatiu 
en relació amb la sostenibilitat. Fer 
una diagnosi de l’ideari del centre en 
clau de sostenibilitat és una ocasió 
excepcional per repensar l’escola 
que volem i respondre preguntes 
fonamentals sobre el tipus d’educació 
que aspirem que rebin els infants 
i joves.

Àmbit 2. Diagnosi de la docència

Si volem diagnosticar la penetració 
de la cultura de la sostenibilitat en 
la tasca docent posarem el focus en 
les programacions, les metodologies 
d’ensenyament, els materials didàctics 
o les relacions complementàries entre 
els continguts curriculars. Es tracta 

d’analitzar com fem aterrar la visió 
d’Escola + Sostenible en la nostra 
pràctica docent, de quina manera 
tractem les temàtiques i despleguem 
les competències, i què acabem 
portant a terme.

Àmbit 3. Diagnosi de la governança

Fer la diagnosi d’aquest àmbit suposa 
analitzar aspectes de l’organització i el 
clima en què tant el professorat com 
l’alumnat desenvolupen el seus valors, 
actituds i comportaments. Pot ser 
una invitació a debatre què vol dir per 
nosaltres com a institució educativa 
“participar”; què comporta quan 
pensem en l’alumnat, en el claustre, 
en les famílies o en el personal no 
docent; com vivim la democràcia 
al nostre centre, i com potenciem 
valors cívics i entrenem els hàbits de 
ciutadania. També podem analitzar els 
continguts de la comunicació i el grau 
de coherència entre els missatges que 
es donen i allò que es fa, quins són 
els canals de comunicació existents, 
qui són les persones que transfereixen 
la informació i en quina mesura es 
potencia el diàleg, el debat i la reflexió. 
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Àmbit 4. Diagnosi de l’entorn 

Fer una diagnosi de l’entorn és 
determinar els aspectes físics i 
funcionals del centre, entenent que 
els exemples de la realitat propera 
són fonamentals en l’aprenentatge 
dels infants i joves. Des d’aquesta 
perspectiva podem analitzar 
característiques de l’edifici i el recinte 
escolar, com el disseny dels espais, l’ús 
passiu de l’energia solar, l’existència de 
barreres arquitectòniques, el confort 
acústic o les instal·lacions del pati, 
per exemple. Si fem un salt més enllà, 
podem posar l’enfocament en els 
espais verds del barri, la qualitat de 
l’aire, l’estat dels carrers i el mobiliari 
urbà, el funcionament de la recollida 
de residus, els serveis i els comerços 
propers o el compromís socioambiental 

de les entitats del barri, entre d’altres. 
També podem atansar-nos al context 
familiar i abordar l’anàlisi sobre la 
manera com ens alimentem, consumim 
o convivim. Finalment, podem 
diagnosticar problemes de ciutat, de 
país o internacionals, si això respon 
a l’interès i a la voluntat d’actuar-hi 
de l’alumnat.

Àmbit 5. Diagnosi de 
les relacions exteriors

Aquí l’objectiu és conèixer la qualitat 
dels vincles existents entre el centre 
i l’entorn i detectar els intercanvis, 
els actors que hi intervenen, les 
iniciatives que es desenvolupen i 
l’impacte positiu que el centre és 
capaç de generar.

POSEM-NOS-HI!
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 QUI? 

Sota el lideratge i la coordinació de 
la Comissió E+S, tota la comunitat 
educativa pot implicar-se en aquesta 
fase i és convenient que tothom 
hi col·labori amb la seva opinió, 
tot i que, normalment, docents i 
estudiants prenen la responsabilitat 
principal. En la seva mesura segons 
l’edat, l’alumnat ha d’ocupar un 
rol protagonista recollint dades, 
analitzant-les, prenent decisions, 
participant i traient conclusions, i 
els adults han d’acompanyar cedint 
l’espai necessari. 

Com en la resta de fases, com més 
gran sigui la implicació dels membres 
de l’equip directiu més garanties d’èxit 
tindrem en el procés de canvi. 

Segons l’àmbit que diagnostiquem, els 
col·lectius que poden responsabilitzar-
se’n amb preferència seran diferents.

IMPULSA COL·LABORA

Àmbit 1. Cultura 
de la sostenibilitat

Docents
Famílies i alumnat més gran

Àmbit 2. 
Docència 

Docents

Àmbit 3. 
Governança Docents

Alumnat, famílies i personal no 
docent: sobretot aspectes de 
participació i de comunicació

Àmbit 4. 
Entorn Alumnat

Acompanyament i orientació: 
professorat
Col·laboració: altres membres de 
la comunitat educativa

Àmbit 5.  
Relacions exteriors

Tots els sectors de la 
comunitat educativa
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El professorat i l’alumnat de la 
Comissió E+S, responsable de la 
coordinació, han de ser capaços 
d’interpretar les inquietuds, les 
expectatives, les reticències i les 
complicitats de tota la comunitat. 
A l’alumnat pertoca especialment 
fer d’altaveu de les opinions dels 
companys i companyes.

En fer la diagnosi volem saber què 
pensa la comunitat sobre la realitat 
actual per destriar, en la següent fase, 
les prioritats d’actuació. Sovint ens 
pot interessar conèixer el punt de 
vista dels diversos col·lectius: el servei 
de neteja, el de cuina, l’equip de 
menjador, la consergeria, la secretaria 
o els serveis de manteniment. L’opinió 
de les famílies, d’altra banda, posa 
en valor la transparència del procés. 
Com més col·lectius hi intervinguin, 
millor serà la qualitat de la informació 
que recollim. Depenent de l’abast 
que ens proposem, podríem fins i tot 
convidar institucions o associacions 
vinculades amb el centre i expertes en 
la temàtica escollida o afins a ella.

 COM? 

Depenent del nombre i l’edat de 
l'alumnat i el professorat disponible 
podem organitzar-nos de maneres 
diferents. Sota la coordinació de la 
Comissió E+S, podem pensar en una 
forma d’implicació de tot el centre on 
cada classe pren la iniciativa d’escollir 
les eines que farà servir en la recollida 
de dades, es comparteix la informació 
entre els grups i un representant 
de cada classe acaba reunint-
se per extreure’n les conclusions. 
Una alternativa és encomanar la 
diagnosi a una sola classe o grup, 
la qual comunicarà regularment les 
seves descobertes als companys i 
companyes i farà difusió dels resultats 
en acabar. Una altra possibilitat pot 
ser que un grup de professorat de 
diferents matèries s’organitzi per fer 
de la recollida de dades un treball 
col·laboratiu com més transversal 
millor, cadascun des del seu àmbit. 
En escoles bressol, educació infantil i 
educació especial la diagnosi s’elabora 
sovint amb la implicació de les famílies 
i les persones no docents del centre. 
En altres casos es pot vehicular a 
través d’un treball específic en un 
crèdit de síntesi o en un treball de 
recerca. Hi ha tantes opcions com 
diversitat de centres i no hi ha una 
fórmula magistral.

POSEM-NOS-HI!
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En iniciar la diagnosi amb l’alumnat 
és convenient proposar activitats 
que ajudin a aflorar les idees prèvies, 
aquells coneixements, pensaments 
i creences que configuren la visió de 
la realitat dels participants, i també 
estimular el qüestionament d’aquestes 
visions per permetre construir models 
d’interpretació més flexibles i capaços 
d’incorporar noves idees. Algunes 
activitats útils poden ser l’anàlisi 
d’imatges, textos i audiovisuals; la 
interpretació de material gràfic; la 
participació en jocs de simulació que 
reprodueixin el context i on l’alumnat 
desenvolupi els rols implicats; 
l’exploració de l’escenari des de 
diferents perspectives, i, en tots els 
casos, la formulació de preguntes i 
l’elaboració d’hipòtesis. 

En la recollida de la nova informació 
podem dirigir les observacions 
cap a nous enfocaments, fer 
enregistraments en diferents suports 
(fotografies, textos, taules), fer 
càlculs, consultar fonts (llibres, 
internet, documents de gestió), 
recollir enquestes o fer entrevistes. 

Amb tota la informació que obtinguem, 
juntament amb allò que sabíem 
o pensàvem, serà el moment de 
processar-ho fent comparacions (taules, 
gràfics, dibuixos), representacions 
plàstiques (maquetes, murals) i, en 
definitiva, tot allò que ens ajudi a 
reinterpretar i sintetitzar els resultats i 
fer-los visibles per a la comunitat. 
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 PER PENSAR-HI 

És important reconèixer que darrere 
de la decisió de fer una diagnosi no 
només ens trobem amb la necessitat 
d’identificar i analitzar una problemàtica 
i esbrinar-ne les causes. Un claustre 
que decideix iniciar una diagnosi dels 
aspectes més estructurals del centre 
educatiu és un col·lectiu que enfronta 
amb coratge el repte d’estar disposat 
a canviar. I canviar sempre costa. No 
es tracta només de mesurar quanta 
aigua o electricitat es malbarata, també 
estem parlant d’aspectes que remouen 
actituds de vegades molt arrelades 
en les persones o els col·lectius. Una 
diagnosi ha de ser útil per identificar 
aquells trets de la cultura del centre 
que no són congruents amb el 
desig d’educar cap a una cultura de 
sostenibilitat, democràtica, racional i 
basada en vincles de cooperació i que 

potenciï l’autonomia emocional, moral 
i intel·lectual de totes les persones 
de la comunitat educativa i, molt 
especialment, de l’alumnat. 

Reflectim quins aspectes són 
problemàtics i quins no, quines 
justificacions existeixen d’aquestes 
problemàtiques i quina recerca de 
solucions podem proposar. No es tracta 
només d’opinar, sinó d’argumentar allò 
que estem analitzant, aprofundir en les 
causes i avançar cap a les solucions. 

Cada escola, cada institut ha de trobar 
el seu moment, el seu temps. Ens hem 
d’enfrontar a la disjuntiva d’afegir noves 
pràctiques a allò que hem fet sempre o 
prendre la decisió de canviar aquelles 
que ens permetran acostar-nos a 
l’escola que volem.

POSEM-NOS-HI!
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BONA PRÀCTICA

El curs 2016-2017, a l’Institut Quatre 
Cantons, mitjançant un treball 
globalitzat de proposta externa 
inclòs en el currículum del centre, 
25 alumnes van redactar un projecte 
d’ambientalització. Abans, però, 
calia un pas previ: fer la diagnosi 
del centre. El procés de diagnosi va 
estar protagonitzat per l’alumnat de 
l’escola, el qual va liderar i impulsar 
la tasca. Segons el seu interès es 
van organitzar per temes per fer una 
ecoauditoria: aigua, contaminació 
acústica, residus, biodiversitat, energia 
i materials escolars. Després de 
plasmar els resultats en infografies, es 
van plantejar propostes per fer canvis a 
l’institut. “La majoria de les propostes 
anaven encaminades a reconvertir 
alguns espais de l’institut en espais 
verds i amables. Un reflex dels desitjos 
dels alumnes, lluny del que alguns 
professors hauríem plantejat si no 
haguéssim comptat amb ells.” D'altra 
banda, l’alumnat va manifestar la 
necessitat d’introduir la sostenibilitat 
al currículum, i van fer propostes 
concretes per al curs següent.

QUINS PROBLEMES TÉ EL NOSTRE CENTRE?
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 EXPLORACIÓ D’ALTERNATIVES 
I PRESA DE DECISIONS

Buscar solucions, establir prioritats 
i redactar un pla d’acció

 QUÈ? 

L’objectiu d’aquesta fase és posar-nos 
d’acord en les coses que volem canviar 
i establir prioritats basades tant en el 
que és més important com en el que 
és més factible. A partir d’aquí, cal 
instituir un pla d’acció que concreti 
fites, un calendari i responsables. 

Aquesta fase se situa entre la 
diagnosi i la posada en pràctica d’un 
pla d’acció. És a dir, una vegada hem 
recollit la informació necessària per 
conèixer la dimensió dels problemes 

que són objecte d’estudi, 
l’hem analitzada i hem 

identificat les causes dels 
problemes, arriba el 

moment de cercar les 
possibles solucions, 
decidir quines són 
les més abordables 
i, finalment, 
prendre decisions 
que es formalitzen 
en un pla d’acció. 

Identificar solucions 
per als problemes 

és un aspecte molt 
important del procés, 

ja que permet la formació de 
criteris i la pràctica de les regles de 
joc democràtiques.

Les solucions poden comportar 
diferents tipus de canvis:

 Canvis d’infraestructura: obres, 
reparacions, substitucions de 
l’equipament, transformacions 
d’algun espai del centre o de 
l’entorn proper, etcètera. 

 Canvis organitzatius vinculats tant a 
la gestió de l’entorn i dels recursos 
—control de la despesa energètica, 
criteris de compra, canvis en la 
neteja, el reg, l’ús o la reutilització 
de materials, etcètera—, com a 
aspectes de governança —gestió del 
temps, distribució i ús dels espais, 
creació de comissions o espais de 
debat, etcètera— 

 Canvis de comportament de les 
persones i dels grups: per millorar 
aspectes que depenen de l’acció de 
tothom i de cadascú i que posen 
en relleu la importància de ser 
competent en la dimensió social, 
interpersonal i personal.

POSEM-NOS-HI!
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 QUI? 

Com que les problemàtiques 
detectades en la diagnosi poden ser 
de diferent caràcter, complexitat i 
gravetat, la responsabilitat de dibuixar 
les solucions recaurà de manera 
desigual en cadascun dels col·lectius 
de la comunitat educativa. 

Tanmateix, sempre podrem trobar 
maneres perquè tothom hi participi en 
alguna mesura. En el procés d’explorar 
solucions i prendre decisions sobre 
les prioritats, té màxima rellevància 
un debat col·lectiu on tothom pugui 
dir la seva, ja sigui en forma de grups 
de discussió, assemblees, tallers, 
lectures comentades de documentació 
o jornades amb el títol “Com podem 
millorar el nostre centre”.

 COM? 

Partirem dels resultats de la diagnosi 
i serà molt útil haver-ne fet un bon 
resum. El primer pas podria ser 
agrupar els problemes segons la 
tipologia o bé en funció del col·lectiu 
que hauria d’assumir la responsabilitat 
de la seva solució. 

A continuació caldrà treballar per 
establir un ordre de prioritats, el qual 
pot dependre de:

 La gravetat o la urgència del 
problema.

 Els interessos dels diferents 
col·lectius. 

 La facilitat de les persones per 
involucrar-se en un determinat 
procés de canvi.

 El cost econòmic.

 L’esforç que requereix a causa de 
la complexitat de la solució, el 
temps, etcètera.

Suggerim organitzar una sessió en 
la qual puguem deliberar sobre 
les prioritats d’actuació. Els i les 
participants poden plantejar que, 
malgrat que un problema sigui molt 
greu, les solucions semblen, de 
moment, inviables a causa de la seva 
complexitat o del cost econòmic, i 
és convenient deixar-ho per a més 
endavant. És molt important posar-nos 
objectius realistes, que no creïn falses 
expectatives que generen frustració.
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Un cop establert un ordre de prioritat 
dels problemes, el posarem per escrit 
per poder-lo compartir amb tothom. 
És probable que a la mateixa sessió 
de debat ja sorgeixin propostes de 
millora, de manera que també serà 
interessant recollir-les en una primera 
llista d’idees. Més tard, podrem 
treballar en grups o tallers per 
identificar oportunitats, explorar més 
alternatives de solució i analitzar-ne 
la viabilitat. 

Les decisions preses col·lectivament 
les organitzarem en un pla d’acció que 
ens servirà de full de ruta per anar 
avançant cap als objectius establerts. 
En aquest sentit, suggerim incloure-hi:

1. Els objectius que volem assolir, és 
a dir, els canvis que volem i podem 
introduir a curt, mitjà i llarg termini 
i que s’han decidit prèviament.

2. Les accions més adients per 
aconseguir aquests objectius.

3. El calendari.

4. Les persones responsables.

5. Els recursos necessaris. 

6. Els criteris i indicadors per avaluar 
l’èxit de l’acció (vegeu l’apartat 
“Avaluació”). 

Per facilitar l’organització, es 
pot desenvolupar un pla d’acció 
general i, posteriorment, cada equip 
responsable de l’execució i del 
seguiment fa la seva programació 
detallada, on s’inclouen les fites, les 
accions pas a pas, els recursos i les 
eines d’avaluació.

 PER PENSAR-HI 

Cal emfatitzar el valor educatiu 
que té l’exploració d’alternatives i la 
presa de decisions, sigui quina sigui 
l’edat dels infants o joves. Canvien 
les estratègies per treballar amb els 
diferents participants, però el valor 
no varia. 

Recordem que els canvis requereixen 
el consens i el compromís dels 
diversos col·lectius del centre i fins i 
tot de fora del centre. Per construir 
aquest consens convé mantenir 
ben informada tota la comunitat 
educativa i garantir espais de 
comunicació de qualitat.

Un pla d’acció no és un llistat 
d’accions per fer, sense connexió 
entre elles, que resolen problemes 
a mitges, sinó que estructura un 
compromís de treball col·lectiu que 
respon a un objectiu consensuat i 
que pretén resoldre una problemàtica 
detectada durant la diagnosi.

POSEM-NOS-HI!
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BONA PRÀCTICA

L’alumnat de l’Escola La Muntanyeta 
va iniciar el curs amb un repte singular: 
en arribar a l’aula, el material de classe 
no hi era. El repte era que ells i elles 
gestionessin el procés de decisions 
i compra per tal d'obtenir-lo. Per 
començar, l’alumnat va treballar en 
petits grups cooperatius i va iniciar 
una recerca sobre els materials i com 
es consumeixen, quants diners valen, 
quin impacte ambiental tenen i de 
quina manera es pot fer una compra 
responsable. L’alumnat partia d’un 
límit de diners prèviament establert, 
i cadascun dels equips va elaborar 
una llista amb allò que consideraven 
necessari. Després d’una primera 
posada en comú, van planificar, amb 
el suport de dos catàlegs de material, 
un pressupost el més ajustat possible. 
Un cop van haver fet la segona posada 
en comú, es va decidir quin material 
comprar, en quina quantitat i on. 
D'aquesta manera, aquest projecte 

COMPRA CONSCIENT DE MATERIAL ESCOLAR

sobre la gestió del material escolar 
va permetre treballar, entre altres, 
la consciència ambiental, el consum 
responsable, l’autosuficiència i les 
àrees de llengua, medi i matemàtiques.



ÀMBIT 1. CULTURA DE 
SOSTENIBILITAT

Estenen el concepte de sostenibilitat 
i promouen la reflexió de tota la 
comunitat educativa per procurar 
que tots parlem del mateix. Com 
a resultat, canvis al PEC i altres 
documents que manifesten l’ideari 
del centre per explicitar clarament 
l’aposta per la sostenibilitat.
Promouen canvis en les NOFC per 
facilitar el desenvolupament del 
projecte de sostenibilitat designant 
temps i espais per a l’organització de les 
comissions i grups de treball necessaris.

ÀMBIT 2. DOCÈNCIA
Promouen maneres de treballar 
innovadores per desenvolupar 
projectes de sostenibilitat i adquirir 
les competències associades

ÀMBIT 3. GOVERNANÇA
Promouen la comunicació i 
el coneixement global del projecte: 
col·locar cartelleres informatives, 
fer enquestes a la comunitat, fer 
festes temàtiques o publicar a xarxes 
socials, blogs i webs, entre d’altres. 
Potencien la participació i les 
pràctiques democràtiques: per 
exemple, la creació d’espais i temps 
per al debat, els cicles de xerrades o 
els processos participatius.

ÀMBIT 4. ENTORN
Promouen canvis en la gestió dels recursos: 
serien els canvis en la compra de material, la 
reutilització del paper, canvis en l’enllumenat, 
l’estalvi d’aigua, la introducció d’aliments 
ecològics en el menjador, la reutilització del 
material o l’ambientalització de festes, etc.
Promouen la transformació d’algun espai 
del centre: per exemple, la millora del 
confort acústic, la naturalització de patis, 
les remodelacions d’espais per adaptar-se a 
les noves metodologies o la reorganització 
d’aules per aprofitar millor la llum del sol i 
altres recursos. 
Promouen una millora de l’entorn: en aquest 
cas parlem de la transformació d’espais de 
fora del centre, la participació en horts 
comunitaris, la plantació d’escocells, la 
neteja de platges o altres espais naturals o 
les intervencions al carrer.

ÀMBIT 5. COMUNITAT
Promouen les relacions i els vincles amb 
entitats, comerços o associacions veïnals: seria 
el cas de projectes promocionats per altres 
entitats, universitats o el mateix Ajuntament, la 
preparació d’activitats per a festes del barri, la 
participació en el camí escolar o l’organització 
de mercats, per exemple.
Promouen l’intercanvi d’experiències amb 
altres centres educatius: mitjançant projectes 
comuns amb altres centres com pot ser a 
partir de les Xarxes pel canvi o amb projectes 
en l’àmbit internacional com els Erasmus, la 
participació a l’acte de cloenda del programa 
Escoles + Sostenibles o esdeveniments 
educatius com el “Tinguem cura del planeta”.

EXEMPLES DE CANVIS EN DIFERENTS ÀMBITS
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 ACCIÓ

Passar a l’acció i promoure canvis 

 QUÈ? 

En aquesta fase ens proposem 
passar a l’acció. Donar resposta a 
les decisions que hem pres i dur-les 
a terme fa que el procés no resti 
un simulacre, sinó que esdevingui 
una experimentació real de les 
alternatives que col·lectivament hem 
bastit. Alhora, dona oportunitats per 
posar el que aprenem a la pràctica i 
ens capacita per a l’acció.

Quan parlem d’actuar ens referim a 
intervencions que l’alumnat decideix 
dur a terme per contrarestar els 
problemes i millorar les situacions 
que han analitzat; accions que 
impliquen, per tant, reflexió sobre 
la pròpia acció. El procés és, en ell 
mateix, la principal lliçó. Tenint ben 
present, com ja hem dit, que quan 
l’alumnat investiga i intenta resoldre 
un problema són èxits rellevants els 
que fan referència al procés educatiu 
i no tant als resultats concrets, que 
poden ser més o menys reeixits. El que 
ens proposem és ensenyar als infants i 
joves les competències necessàries per 
entendre el món i esdevenir persones 
capaces d’organitzar-se i intervenir de 
manera activa i crítica en una societat 
canviant, plural i complexa. 

 QUI? 

Durem a terme el pla d’acció 
comptant amb la participació, segons 
correspongui, dels diversos col·lectius 
de la comunitat educativa. Com que 
les problemàtiques detectades poden 
ser de diferent caràcter, complexitat 
i gravetat, la responsabilitat de les 
solucions recaurà de manera desigual 
en cadascun dels col·lectius. Cada 
acció té uns o altres col·lectius com 
a responsables o protagonistes 
principals. 
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La Comissió E+S, com a equip 
impulsor del projecte de sostenibilitat, 
ha de preveure com s’estableix la 
comunicació amb la resta de l’alumnat, 
professorat i famílies i en quins 
moments s’invita a tothom a participar, 
si més no, en accions puntuals, a fi 
que el col·lectiu responsable de l’acció 
no avanci pel seu compte i la resta del 
centre quedi despenjada del projecte. 
La implicació de tothom és la clau per 
a l’èxit de les accions i contribueix a la 
transformació del centre educatiu i de 
la comunitat que el forma. 

 COM? 

Sota la coordinació de la Comissió 
E+S, podem organitzar l’acció de 
diverses maneres, sempre depenent 
de l’àmbit de treball i en coherència 
amb la manera com hem desenvolupat 
la diagnosi. 

En posem alguns exemples, partint de 
qui es fa responsable de liderar-la:

 En el cas d’accions que preveuen 
l’ajust del projecte educatiu, la 
millora del projecte curricular 
o la introducció de canvis en 
l’organització interna del centre, 
la responsabilitat de l’acció recau 
en el claustre o en una part del 
professorat. Poden ser necessàries 
reunions de cicle, de departament 
o de claustre o bé organitzar un 
grup de treball. 

 En el cas d’accions que 
comprometen el personal de cuina, 
el dels serveis extraescolars, el de 
neteja o el de consergeria, la seva 
participació en les accions dependrà 
del seu grau de compromís i del 
temps de què disposin, però també, 
en part, de les estratègies que 
s’hagin seguit per implicar-los en la 
diagnosi i la presa de decisions. 

POSEM-NOS-HI!
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 En el cas d’accions conjuntes 
amb les famílies, amb l’AFA, amb 
el Consell Escolar o amb entitats 
del barri o de la ciutat, de vegades 
només hi participen els adults, 
però en d’altres es pot involucrar 
activament l’alumnat: val la pena 
destacar la importància que 
suposa per als infants i joves el fet 
d’implicar-se en accions i projectes 
que promou la ciutat. 

 En la majoria de les accions pot 
prendre part tot l’alumnat com 
a principal protagonista, amb la 
mediació del professorat. Aquest 
és el cas, per exemple, dels centres 
que organitzen un hort on tots els 
grups tenen la seva parcel·la; els 
que han acordat un pla de millora 
per a la gestió dels residus, per a 
l’estalvi d’energia o d’aigua, per a 
la reducció del soroll o per a una 
mobilitat més sostenible, o els que 
introdueixen canvis en els patis o 
jardins. En tots aquests casos és 
imprescindible buscar la complicitat 
i l’acord del professorat i l’alumnat 
involucrat, establir un bon sistema 
de coordinació a través de la 

Comissió E+S i dels responsables 
de cursos que han de recollir i 
transmetre la informació sobre la 
marxa de les accions i seleccionar 
una eina eficient de comunicació.

 De vegades, els centres organitzen 
les accions en el marc d’una 
matèria, una unitat de programació 
o un projecte de treball, dins del 
format d’un crèdit o d’un treball de 
recerca. En aquest cas protagonitza 
l’acció un grup classe, amb la 
dinamització d’un membre del 
professorat o més d’un. En funció 
de l’etapa educativa, el professorat 
tria de quina manera s’adapta el 
projecte a les seves necessitats, 
mitjançant diferents metodologies 
(per exemple, la resolució de 
problemes, l’aprenentatge i 
servei, el treball per projectes, 
l’aprenentatge basat en el joc, 
l’exploració o la indagació). 

 Alguns centres decideixen que sigui 
la Comissió E+S la que lideri l’acció 
i es convida la resta de l’alumnat 
i de la comunitat educativa a 
col·laborar-hi en algun moment. 
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 Alguns centres s’alien amb altres per 
fer accions de gran impacte, com 
ara manifestacions en l’espai públic 
o actes amb representants polítics, 
que sorgeixen a partir del contacte 
entre centres d’un mateix seminari, 
un grup de treball o una microxarxa.

En tot cas, un cop executada l’acció, 
és moment de compartir els resultats, 
dins i fora del centre. Les accions 
que ens donen resultats quantitatius 
són fàcilment comunicables. És molt 
vistós anunciar que s’ha reduït un 20% 
el consum d’energia de l’escola o que 
s’ha generat un 80% menys de residus 
de paper d’alumini. Però també cal 
buscar la manera de comunicar altres 
accions més qualitatives, relacionades 
amb l’aprenentatge, les relacions dins 
i fora del centre i les actituds a l’hora 
d’organitzar-nos. 

 PER PENSAR-HI 

El principal propòsit de les accions que 
s’emmarquen en el projecte Escoles 
+ Sostenibles és de caràcter educatiu, 
atès que l’alumnat n’és el principal 
destinatari. Quan decidim i dissenyem 
les accions per portar a terme, partim 
de la premissa que l’alumnat és el 
centre de l’aprenentatge i que aquest ha 
de ser ampli, més enllà de l’adquisició 
de nous hàbits.

Recordem que l’hàbit és un 
comportament que s’adquireix a partir 
de la pràctica regular d’una determinada 
conducta. Aprendre’l és relativament 
fàcil: només és qüestió de repetició, no 
implica cap reflexió i queda al marge 
de la crítica o del debat. A més a més, 
quan un hàbit s’aprèn en un determinat 
context —per exemple, al centre 
educatiu o en el marc del grup classe—, 
se sol associar a aquest mateix context. 

En el projecte de sostenibilitat el que 
ens interessa sobretot és assolir canvis 
que siguin el resultat d’una ampliació de 
la consciència que suposi comprendre 
per què fem el que fem. Així, els nous 
comportaments apresos ens serviran 
al llarg de la vida i els aprenentatges 
adquirits en un context es podran 
transferir a d’altres. 

POSEM-NOS-HI!
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BONA PRÀCTICA

“L’aire que respirem és perjudicial per 
a la nostra salut?”, l’alumnat integrant 
de la Comissió Ambiental de l’Escola 
Vedruna Gràcia es va fer aquesta 
pregunta, ja que la qualitat de l’aire 
de l’entorn immediat de l’escola era 
un dels temes que més amoïnava 
la comunitat educativa del centre. 
En primer lloc, van decidir fer una 
diagnosi per tal de conèixer la situació 
de partida. Amb l’alumnat més petit 
van fer experiments per descobrir 
els efectes de la contaminació, i amb 
l’alumnat més gran van mesurar els 
diversos contaminants (amb aparells 
cedits en préstec pel Servei de 
Documentació d’Educació Ambiental). 
Van comprovar que els resultats 
superaven els límits de la qualitat de 
l’aire recomanats per l’OMS i, després 
d’aquesta descoberta, van demanar 
assessorament a diverses persones 
expertes que van apuntar que aquests 
nivells de contaminació podien afectar 
el desenvolupament dels infants, 

LA DESCOBERTA DE L’AIRE

sobretot dels més petits. Un cop 
detectat el problema, van dissenyar 
una campanya de comunicació per 
sensibilitzar sobre aquest tema i 
van contactar amb el Districte de 
Gràcia per fer una petició formal per 
emprendre accions per disminuir la 
contaminació. Aquesta iniciativa va 
guanyar el premi Blanquerna Impulsa 
de l’any 2019.
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 AVALUACIÓ

Reflexionar col·lectivament 
per millorar.

 QUÈ? 

Parlem finalment de la fase 
d’avaluació, però de fet aquesta és 
present al llarg de tot el procés. 
L’avaluació s’entén com un procés 
dinàmic, continu i sistemàtic, 
mitjançant el qual verifiquem el que 
ha funcionat i el que no en relació 
amb els objectius que ens havíem 
proposat. En termes generals, podem 
definir l’avaluació com una acció 
reflexiva que genera informació sobre 
un procés i els seus resultats, i que 
servirà per ajustar els objectius i les 
estratègies dels projectes. D’aquesta 

manera aprenem de l’experiència, 
realimentem el procés i 

continuem millorant i 
innovant.

Al llarg del procés, 
el seguiment i 
l’avaluació dels 
resultats són 
fonamentals 
per identificar 
les possibles 
desviacions i fer els 

ajustos necessaris, 
introduint millores 

en el pla d’acció. 

Més encara: la pràctica habitual de 
l’avaluació també retroalimenta la 
formulació d’objectius i la selecció 
d’estratègies i instruments, tant en el 
marc del treball d’aula com a l’escala 
del conjunt del centre. 

A més a més, l’avaluació permet 
millorar l’aprenentatge de l’alumnat 
proporcionant informació d’allò que 
fa i com pot millorar. Es tracta de 
mesurar el coneixement dels i les 
estudiants sobre els conceptes, els 
procediments, les habilitats, els 
valors, les dades o qualsevol altra 
qüestió que pugui ser ensenyada. 
Així mateix, posa els i les estudiants 
davant les preguntes clau de 
qualsevol procés d’aprenentatge: com 
estic aprenent, què és el que estic 
aprenent i per què ho estic aprenent.

L’autoavaluació i l’avaluació 
continuada suposen un augment 
progressiu de coneixement, ens 
permeten posar de manifest aspectes 
que d’altra manera romandrien ocults 
i possibiliten una aproximació precisa 
a la naturalesa dels processos, als 
elements que hi intervenen, a les 

POSEM-NOS-HI!
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seves formes d’organització, als seus 
efectes i a les seves conseqüències. 

Així mateix, en acabar cada projecte, 
des del programa es demana redactar 
una memòria com a eina per avaluar 
la pròpia experiència i per analitzar 
els canvis, les claus dels èxits i la 
comprensió dels obstacles. No és, 
ni hauria de ser, un instrument de 
control, sinó una estratègia que 
permet extreure aprenentatges i 
continuar innovant en l’educació per 
la sostenibilitat, partint del model de 
centre que vau imaginar.

Alhora, la memòria és una eina de 
comunicació amb altres centres i 
col·lectius, que poden utilitzar-la 
com a motiu d’inspiració i un canal 
de comunicació entre cada centre i la 
coordinació d’Escoles + Sostenibles, i 
constitueix un legat documental sobre 
els processos i els successos viscuts 
per a futurs mestres i alumnes.
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La memòria hauria de contenir una 
descripció i una valoració del procés 
i les accions dutes a terme; però a 
més a més caldria que plantegés 
les preguntes següents i els 
donés resposta:

1. Quins col·lectius han participat 
en el projecte i com s’han pres 
les decisions?

Recomanem que s’enumerin els 
col·lectius que han intervingut en 
el desenvolupament del projecte, 
així com els col·lectius que han 
participat en la Comissió E+S. És 
important avaluar el tipus i el grau 
de participació, és a dir, si han 
participat en la presa de decisions, 
en el disseny de les accions o en 
l’execució de les propostes, i els 
factors que han afavorit o dificultat 
aquesta participació.

Si fa més d’un curs que som a 
la xarxa Barcelona Escoles + 
Sostenibles seria interessant 
explicar les possibles raons de 
l’augment o la disminució del 
nombre de participants i el seu 
grau d’implicació en el projecte.

2. Com ha millorat el centre amb 
les accions fetes?

Cal que ens preguntem què 
ha canviat amb les accions 
realitzades i quin grau d’assoliment 
dels objectius hem aconseguit. 
Aquests canvis s’haurien de poder 
avaluar en els cinc àmbits on 
podem actuar per fer el centre 
més sostenible: la cultura de 
sostenibilitat, la docència, la 
governança, l’entorn i la comunitat.

3. Com ens hem relacionat 
entre la comunitat gràcies 
a aquestes accions?

Observem quines de les actuacions 
han modificat algun aspecte de 
les interrelacions dins i fora de la 
comunitat educativa. Observem 
el grau d’horitzontalitat, equitat 
i transparència dels vincles en la 
comunitat. Fixem-nos en el grau 
de cooperació de tots els agents 
implicats i fins on hem pogut 
millorar el clima social.

POSEM-NOS-HI!
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4. Quin impacte ha tingut en 
l’aprenentatge de l’alumnat?

Aquest apartat és fonamental, ja 
que hauria d’incloure aspectes 
sobre els aprenentatges 
conceptuals, però també 
aquells per “ser capaç” d’actuar 
(competències) i per “sentir-se 
capaç” de fer-ho (empoderament). 
En definitiva, el grau de 
desenvolupament personal que hem 
aconseguit afavorir en l’alumnat.

5. Com hem difós el que ha passat 
i quines accions de comunicació 
hem fet?

Valorem els canals de comunicació 
emprats durant el projecte 
per arribar a tota la comunitat 
educativa i fer visibles els 
processos que s’han produït. 
Especifiquem, si escau, com hem 
transmès aquest avenç fora del 
centre, tant al veïnat proper, com 
al barri, la ciutat o més enllà.
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 QUI? 

És fonamental donar una oportunitat 
a tota la comunitat educativa que 
s’ha vist involucrada en el projecte de 
sostenibilitat per expressar la seva 
percepció sobre la marxa del projecte, 
la pròpia participació, el que ha canviat 
i el que falta canviar, el que s’ha 
après... En aquest sentit, l’avaluació 
es transforma en una necessitat per 
sostenir la qualitat del projecte a 
la vegada que genera un context de 
treball col·laboratiu i d’aprenentatge.

Abans de començar a avaluar és 
important decidir qui avaluarà i 
com s’organitzaran els qui avaluïn. 
Suggerim diverses alternatives que 
poden ser complementàries:

POSEM-NOS-HI!

6. Com hem avaluat tot el que 
ha passat? 

En aquest punt seria convenient 
explicar de quina manera hem 
valorat el que s’ha esdevingut. Ha 
estat una avaluació continuada o 
no ens hem reunit fins al final? 
Quins han estat els criteris i 
els indicadors? Quines accions, 
mètodes o dinàmiques hem fet 
servir? Quin paper ha tingut 
l’alumnat en l’avaluació?
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QUI AVALUA COM ES PODEN ORGANITZAR

Proposta 1. El professorat 
que forma part de la 
Comissió E+S

Si són dues persones o més, poden dividir-se la tasca 
assumint la redacció dels diferents apartats.

Proposta 2. L’alumnat que 
forma part de la Comissió E+S 

L’alumnat (depenent de la seva edat) pot encarregar-se 
dels aspectes següents: escriure un text explicant quins 
canvis percep en el centre per ser escola sostenible, 
entrevistar persones claus per identificar la valoració i 
les propostes de millora, elaborar una enquesta adreçada 
als companys i companyes, resumir les conclusions de 
l’enquesta i difondre-les, recollir propostes de futur o 
promoure a cada grup classe un debat sobre què ha 
canviat, què s’hauria de millorar...

Proposta 3. Tots els membres 
de la Comissió E+S: equip 
directiu, professorat, alumnat, 
famílies i personal no docent.

Les accions desenvolupades per cada col·lectiu haurien 
de ser avaluades per ells mateixos.

Proposta 4. Entorn: Donem 
la paraula a la resta de 
col·lectius que no formen 
part de la Comissió E+S.

Els col·lectius que no formen part de la Comissió E+S 
haurien de tenir ocasió de dir-hi la seva. 
En el cas dels adults o l’alumnat més gran es pot fer a 
través d’enquestes o d’un espai físic al centre per fer 
constar l’opinió d’allò que consideren que ha canviat 
pel fet de formar part d’E+S. 
En el cas dels infants més petits, se’ls pot suggerir que 
facin dibuixos individuals o col·lectius sobre els canvis 
que ha sofert el centre en el marc del projecte Escola 
+ Sostenible. 
També es pot indagar sobre quin impacte ha tingut en 
ells mateixos: debatre, per exemple, què pensen que han 
après, si consideren que ha canviat la seva manera de 
pensar o d’actuar, si comparteixen aquests aprenentatges 
amb les seves famílies, si pensen que han ajudat a 
canviar maneres de fer a casa seva, quines, com...
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 COM? 

Val la pena recordar que qualsevol 
avaluació comprèn, com a mínim, les 
tasques següents:

 Definir l’objecte que volem avaluar 
i explicitar quins són els criteris i 
indicadors que utilitzarem. 

— Els criteris defineixen els aspectes 
que pretenem avaluar, són les pautes 
sobre quins aprenentatges ha d’adquirir 
l’alumnat i contribueixen a definir el 
marc d’expectatives d’allò que es vol 
aconseguir, el que podríem anomenar 
“l’ideal”. Ens marcaran si l’acció o la 
pràctica educativa és considerada 
de qualitat.

— Els indicadors són evidències 
que permeten constatar el grau 
d’assoliment dels objectius. Estan 
relacionats directament amb el criteri 
i en mesuren quantitativament o 
qualitativament el grau d’acompliment. 
Els indicadors acostumen a ser 
accions directament observables, ja 
que han de tenir en compte bones 
evidències. Una evidència que no és 
mesurable i que, per tant, no podem 
indicar, no és una bona evidència i cal 
buscar-ne una altra.

 Seleccionar els instruments més 
adients i recollir-ne les evidències. 
Alguns dels instruments que 
suggerim són: registres narratius, 
qüestionaris, fotografies, 
entrevistes, rúbriques, informes, 
portafolis, taules d’observació, 
diari de classe o de reunions, 
etcètera. Cada instrument té 
característiques pròpies que són 
complementàries. És habitual 
utilitzar més d’un instrument per 
ampliar o confrontar la informació.

 Analitzar i interpretar la informació. 
La tasca més interessant a l’hora 
d’avaluar és la d’interpretar la 
informació. Els propòsits que hem 
formulat a l’inici ens serviran de 
guia per escollir les dades més 
rellevants. L’anàlisi i la posterior 
interpretació ens oferiran pistes per 
imaginar els ajustos que calgui.

 Prendre decisions i plantejar 
propostes de millora. De vegades, 
l’avaluació ens ajuda a emfatitzar 
aspectes d’èxit i en altres situacions 
ens anima a ampliar o aprofundir en 
una mateixa línia d’acció.

 Comunicar els resultats i les 
decisions que s’han pres de manera 
clara a tota la comunitat educativa 
perquè cadascú se les pugui fer 
seves i així motivar i implicar més 
persones i més col·lectius.

POSEM-NOS-HI!
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Quan el centre educatiu decideix 
iniciar un procés d’avaluació ha de 
ser conscient de certes condicions 
indispensables:

Les persones implicades han 
d’estar interessades i valorar 
l’oportunitat de poder-hi participar, 
ja que són els aspectes afectius o 
d’actitud els que inicien i mantenen 
la consecució de l’èxit del procés.

Hi ha d’haver una bona predisposició 
al canvi i a la innovació per part 
dels i les participants, així com 
un fort compromís per part de 
l’equip directiu. 

S’han de facilitar les condicions que 
permetran el desplegament de les 
millores (organitzatives, de temps, 
d’espai, etcètera).

S’ha de generar el compromís i 
la participació de tota o de bona 
part de la comunitat educativa. 
Per exemple, fent públic el seu 
suport, informant que l’objectiu és 
la millora i no la sanció, demanant 
l’opinió crítica dels qui no hi estan 
directament implicats, etcètera.

Si, al contrari, la proposta no està 
consolidada ni és compartida per 
tothom, suggerim començar amb 
procediments senzills i de durada 
curta, ja que aquests seran acceptats 
amb més facilitat. Una vegada es 
vegin els aspectes positius i millori 
la predisposició, es podran desplegar 
procediments més complexos.

Un cop hem avaluat la feina feta, segur 
que tenim moltes idees, i bones, per 
introduir millores, iniciar noves accions 
i compartir amb altres persones 
i entitats el procés, els èxits i les 
possibles dificultats. Per tant, podrà 
ser el punt de partida del nou projecte.
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 PER PENSAR-HI 

Plantejar els projectes pensant-los des 
de l’avaluació és una manera eficaç 
de transformar els centres educatius. 
Necessitem l’avaluació per dissenyar i 
millorar projectes. Pensar els projectes 
des de l’avaluació significa el següent: 
— Avaluar a través de criteris clars 

i operatius pensats a priori. 
— Pensar explícitament en els 

objectius del projecte. 
— Pensar explícitament en la metodologia 

per aconseguir aquests objectius. 

La incorporació de bones preguntes 
i dinàmiques d’avaluació, la 
contextualització dels aprenentatges, 
donar més valor al procés i no tant 
als resultats, la promoció de la 
participació activa i la reflexió col·lectiva 
més aprofundida són estratègies 
que canviaran completament les 
possibilitats d’assolir els objectius 
marcats i transformar realment el clima 
social de les accions i la implicació de 
tota la comunitat.

El més important no són les accions 
que acabem fent, sinó tot allò que 
aprenem fent aquestes accions. El 
centre educatiu és una comunitat 
d’aprenentatge que pren decisions 
democràtiques per millorar el centre i 
el seu entorn.

POSEM-NOS-HI!
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A l’Escola Molí de Finestrelles, la 
comissió E+S la formen docents 
i alumnes i, entre altres coses, 
s’encarreguen d’avaluar les accions que 
es porten a terme al llarg del curs. A 
través de reunions periòdiques tracten 
els aspectes quotidians de l’hort, les 
relacions personals, el respecte a la 
diversitat cultural o el funcionament de 
la recollida selectiva dins el centre. Per 
la seva banda, el professorat avalua el 
projecte tenint en compte els criteris i 
indicadors definits per a cada objectiu. 

AVALUACIÓ CONTINUADA CONJUNTA

Disposar d’uns criteris ben definits 
ajuda a percebre els assoliments 
i decidir propostes de millora per 
continuar avançant. L’autonomia, la 
responsabilitat, l’experimentació, 
l’expressivitat, la cooperació entre 
l’alumnat, la inclusió de la sostenibilitat 
en els documents de centre o 
l’aproximació a la perspectiva de 
la complexitat de totes les accions 
són alguns dels objectius que es van 
avaluar en projectes recents.



148

POSEM-NOS-HI!

EN RESUM...
Esdevenir una Escola + Sostenible 
comporta integrar criteris de sostenibilitat 
en tots els àmbits del centre.

Considerem 5 àmbits interrelacionats 
i que fonamentalment responen a les 
preguntes per a què?, què? com? on? 
i amb qui? fer el nostre centre més 
sostenible.

Els canvis en aquests àmbits 
els assolirem progressivament 
desenvolupant els nostres successius 

projectes a través d’un procés cíclic 
de 5 fases: motivació, diagnosi, 
decisió, acció i avaluació.

El projecte és obert a la 
participació de tota la comunitat 

educativa i es dirigeix i coordina 
amb fórmules de colideratge. La 

Comissió E+S n’és el motor.

Cada centre tria el seu itinerari de 
transformació, centrant-se cada any 
en alguns aspectes i amb la idea de 
progressar de manera contínua.

5 ÀMBITS + 5 FASES
   

 A
VA

LU
AC

IÓ
    

     
MOTIVACIÓ           D

IA
G

N
O

SI

AC

CIÓ          DECISIÓ

COMISSIÓ
E+S

Governança

Comunitat

Cultura de
sostenibilitat

Docència

Entorn
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L’Escola Can Fabra ha participat, 
amb deu centres més, en el projecte 
Adaptar escoles al canvi climàtic a 
través del verd, el blau i el gris, que 
ha rebut el finançament del programa 
Urban Innovation Action (UIA), de 
la Comissió Europea. L’objectiu: fer 
intervencions a l’escola per reduir-hi 
l’impacte del canvi climàtic i adaptar-
s’hi, a més de conscienciar la comunitat 
educativa de la necessitat de l’acció 
climàtica. Així, amb l’acompanyament 
tècnic i el treball en xarxa i amb tota 

UN PROCÉS PARTICIPAT I EN XARXA

la comunitat educativa, han endegat 
un procés participatiu per proposar 
solucions que els permetin protegir-se 
de la calor: reduir la pista i plantar-hi 
arbustos, ampliar les zones d’ombra i 
els punts d’aigua al pati i instal·lar una 
protecció solar a la façana. El resultat 
els permet tenir us espais adaptats 
a les altes temperatures a la vegada 
que s’han millorat els espais d’esbarjo 
i aprenentatge; a més, quan calgui, el 
centre podrà estar obert al barri com 
a refugi climàtic. 



150150 Avancem amb 
la xarxa d'Escoles 
+ Sostenibles

SEGONA PART

06
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AL LLARG DEL CURS

 A L’INICI DE CURS

 ACTE DE SIGNATURA DEL  
 COMPROMÍS CIUTADÀ PER  
 LA SOSTENIBILITAT 

De la mateixa manera que les 
entitats, les empreses, els comerços, 
les universitats, els col·legis 
professionals, les associacions i els 
sindicats signen el Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat en el marc de 
la xarxa Barcelona + Sostenible, els 
centres educatius que s’incorporen 
a la xarxa ho fan en començar el 
curs, en un acte solemne al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 
D’aquesta manera, es comprometen 
a contribuir a la transformació de la 
ciutat a través de les seves accions. 
En aquest acte, a més d’autoritats 
i tècnics i tècniques municipals, 
hi estan convidats l’alumnat, el 
professorat i representants de les 
famílies. És un acte que reforça el 
sentiment de pertinença a una xarxa 
amb un compromís comú: promoure 
la sostenibilitat entre les comunitats 
d’aprenentatge.

LINIA DE TEMPS DEL PROJECTE
15 JULIOL

30 JUNY

JULIOL

Justificació tècnica

Acte signatura CCS 
i benvinguda nou curs

Presentació memòries /
nous projectes

S
ET

EM
B

R
E 

 —
 J

U
N

Y
 

Presentació projectes
amb suport econòmic

Presentació projectes
sense suport econòmic

30 SETEMBRE

OCTUBRE

JUNY

Acte cloenda curs
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En aquest acte estan convidats els 
centres que s’incorporen a la xarxa 
i els que renoven el seu compromís 
amb un projecte triennal. Als primers 
se’ls acostuma a donar la benvinguda 
amb un obsequi simbòlic: un plançó 
d’arbre, símbol de l’inici del projecte 
que, a poc a poc i a base de regar-lo 
i tenir-ne cura, anirà creixent, igual 
que el seu projecte de sostenibilitat. 
Els centres amb projectes triennals 
reben una placa de reconeixement del 
seu compromís.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES
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 REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Tal com hem vist als capítols 4 i 5, per 
esdevenir un centre més sostenible 
cal que anem incorporant criteris de 
sostenibilitat en tots els àmbits de la 
tasca educativa. Per fer-ho, cada curs, 
cada centre, escull el seu projecte. 

En aquest projecte, el centre tria on 
vol centrar els esforços, d’acord amb 
les seves necessitats i possibilitats. 
Cal que es pregunti quines són 
les seves prioritats, quins àmbits 
vol abordar, quins objectius i fites 
es marca, amb quin calendari té 
previst treballar, com es repartiran 
les responsabilitats, amb qui es pot 
col·laborar i quins poden ser els 
indicadors que mostrin els avenços en 
la sostenibilitat del centre (en algun 
dels cinc àmbits o en tots).

És fonamental tenir un projecte 
de centre amb uns objectius clars, 
amb un seguit d’accions que els 
desenvolupin i uns indicadors 
d’avaluació ben definits.

Des del programa Escoles + Sostenibles 
assessorem els centres i, si cal, els 
ajudem a elaborar el projecte. Un cop 
redactat, el document es presenta 
en línia, dins el termini establert en 
cada convocatòria.

Cada centre programa les accions 
de motivació i de participació per 
involucrar-hi el màxim d’agents, 
decideix les mesures que cal prendre 
per diagnosticar les problemàtiques 
triades i programa les activitats 
curriculars i les iniciatives de 
comunicació que permetran donar 
resposta a allò que es vol solucionar 
o millorar.
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 ACOMPANYAMENT 
DURANT EL CURS 

Per acompanyar els centres, donar 
suport al professorat i contribuir 
a l’èxit dels projectes, el programa 
Escoles + Sostenibles ofereix una 
sèrie de serveis pensats per atendre 
diferents necessitats, tant pel que 
fa a l’assessorament, la formació, 
la informació i els recursos com 
pel que es refereix a comunicar i 
participar en xarxa. Són beneficiaris 
potencials d’aquests serveis tots els 
col·lectius que componen la comunitat 
educativa de tots els centres de 
la xarxa Escoles + Sostenibles, és 
a dir, tots els centres d’educació 
infantil (de 0 a 6 anys), primària, 
secundària, estudis postobligatoris, 
cicles formatius, educació d’adults 
i centres especialitzats i d’educació 
adaptada de la ciutat de Barcelona. 
La utilització d’aquests serveis és 
voluntària, però, sens dubte, és un 
dels beneficis més importants de 
pertànyer a la xarxa.

 ASSESSORAMENT I CONSULTES 

Els centres poden adreçar les seves 
consultes a l’equip del programa 
de manera presencial, per correu 
electrònic i per telèfon. Així mateix, 
cada centre educatiu té una persona 
tècnica referent que coneix el seu 
projecte, en fa el seguiment i, quan 
escau, es desplaça per reunir-se amb 
la Comissió E+S, visitar els espais del 
centre i, en definitiva, conèixer en 
profunditat la realitat de la comunitat 
educativa per ajudar-la millor.

 COMUNICACIÓ 

A través del web del programa i del 
butlletí d’Escoles + Sostenibles, els 
centres poden trobar molta informació 
actualitzada sobre les activitats 
de la xarxa, recursos interessants, 
experiències inspiradores, etcètera. Al 
mateix temps, poden difondre les seves 
accions per inspirar altres centres. 
A més a més, el programa disposa 
d’un canal a Vimeo amb vídeos que 
al llarg dels anys s’han anat editant 
sobre Escoles + Sostenibles, els quals 
poden ser eines útils per estendre el 
coneixement del projecte entre els 
diferents col·lectius de la comunitat.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES
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 FORMACIÓ 

Escoles + Sostenibles ofereix 
formació teòrica i pràctica de caràcter 
tècnic i pedagògic sobre temàtiques 
diverses. Es fa una èmfasi especial 
en els temes escollits pels centres, 
les metodologies i els instruments 
d’educació per la sostenibilitat, les 
estratègies per elaborar la diagnosi i 
els plans de millora, les estratègies 
per millorar la participació i els 
processos interactius, la dinàmica de 
grups i les eines d’avaluació. També 
es promou la reflexió teòrica sobre la 
mateixa pràctica. 

El programa de formació anual el 
formen cursos, seminaris, grups de 
treball, xerrades i tallers i està adreçat 
a tota la comunitat educativa. Es 
tracta d’una proposta per aprofundir 
en la cultura de la sostenibilitat i 
el coneixement sobre temàtiques 
socioambientals, promoure l’intercanvi 
d’experiències i millorar la pràctica en 
els centres educatius.
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Al llarg dels anys, alguns temes 
com l’hort escolar, l’alimentació i el 
consum o els patis escolars han estat 
presents en molts dels projectes 
i s’han consolidat en seminaris 
permanents, de manera que s’han 
generat espais d’intercanvi continuat 
durant el curs escolar. En aquests 
espais el professorat tracta la temàtica 
amb més profunditat, coneix recursos 
per treballar-la a l’aula, intercanvia 
experiències, crea projectes compartits 
i fa xarxa. Els seminaris són vius i 
el programa és flexible i adaptat a 
les necessitats dels centres. Quan 
emergeix prou interès per un tema, es 
pot obrir un nou seminari i, si l’interès 
pel tema minva, es pot donar per 
conclòs. Els seminaris afavoreixen 
l’aprenentatge entre iguals a partir de 
l’experiència de cadascú; el professorat 
que exposa els seus progressos s’endú 
suggeriments i reconeixement i, qui no 
sap com començar, hi troba inspiració, 
eines i coratge. Aquests espais 
estan pensats per beneficiar els i les 
participants, però sovint la feina que 
s’hi fa repercuteix positivament sobre 
el conjunt de la xarxa: per exemple, 
en el seminari sobre alimentació 
i consum es va acabar editant la 
guia Alimentació. Guia informativa i 
proposta d’activitats per promoure 
l’alimentació agroecològica, un 
document de referència per a tots els 
centres educatius que volen tractar 
el tema de l’alimentació en el seu 
projecte de sostenibilitat.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/guia_alimentacio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/guia_alimentacio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/guia_alimentacio.pdf
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 MICROXARXES 

Els centres interessats en una mateixa 
temàtica també tenen la possibilitat 
de desenvolupar el seu projecte 
conjuntament en el marc d’una 
microxarxa, en la qual compartiran 
experiències i compararan dades entre 
tots els centres participants. 

El professorat disposa d’assessorament 
tècnic especialitzat i de recursos 
pensats específicament per motivar 
sobre la temàtica de la microxarxa, 
per mobilitzar el conjunt de la 
comunitat educativa i per guiar el 
desenvolupament del projecte al 
llarg del curs, de manera adaptada 
als diferents cicles educatius. Com 
sempre, l’alumnat és el protagonista 
tant en la diagnosi com en les accions 
i la comunicació. A més a més, es fa 

èmfasi en el fet de compartir les dades 
de cada centre per obtenir una visió 
global i permetre una reflexió conjunta. 
Per tot plegat, les microxarxes són 
d’una gran ajuda per al centre que es 
proposa fer un projecte relacionat amb 
alguna de les temàtiques existents. 
Participar en una microxarxa és una 
oportunitat per compartir experiències, 
activitats i propostes didàctiques, 
comparar resultats i sumar-los per 
visualitzar canvis més poderosos i, en 
definitiva, per avançar conjuntament 
amb d’altres aprofundint en una 
temàtica específica.

Les microxarxes es constitueixen o 
deixen de funcionar en funció dels 
interessos dels centres i de les 
temàtiques emergents a la ciutat. 
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 “Embolcalls + Sostenibles”

A la microxarxa “Embolcalls + 
Sostenibles” / Esmorzars + Saludables 
es promouen projectes que tenen 
com a objectiu fomentar la reducció 
dels envasos d’un sol ús utilitzats 
en els esmorzars a partir d’un pla de 
prevenció d’embolcalls. Es proposa fer 
una diagnosi inicial del tipus i el pes 
dels embolcalls que genera un grup 
d’alumnat, introduir mesures i accions 
per canviar la situació, tornar a fer 
una segona diagnosi i valorar l’èxit del 
pla i plantejar accions de continuïtat 
i millora. Al mateix temps, hi ha la 
possibilitat de fer una anàlisi del tipus 
d’esmorzar i avançar en uns hàbits 
alimentaris més saludables.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES

 “Pla de prevenció de residus”

A la microxarxa “Pla de prevenció de 
residus” els centres parteixen d’una 
diagnosi per conèixer quants i quins 
residus produeixen, així com els llocs 
i els motius pels quals els generen. A 
partir d’aquí es detecten oportunitats 
de reducció i es programen accions 
orientades a reduir aquests residus 
i s’executen i es quantifiquen els 
resultats. L’avaluació continuada del pla 
permet mantenir-lo al dia i continuar 
plantejant les millors actuacions 
segons les necessitats de cada centre. 
En tots els passos cal comunicar les 
accions i els resultats per aconseguir 
la motivació i la mobilització del 
conjunt del centre. Per acompanyar 
en aquest procés els centres compten 
amb la guia + prevenció, - residus. 
Guia per a la prevenció de residus als 
centres educatius a més a més de 
l’acompanyament tècnic especialitzat.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5917/05guiaplaprevencioresidus.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/tags/guies-de-les-escoles-sostenibles/page/guia-per-a-la-prevencio-de-residus
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5917/05guiaplaprevencioresidus.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/tags/guies-de-les-escoles-sostenibles/page/guia-per-a-la-prevencio-de-residus
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5917/05guiaplaprevencioresidus.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/tags/guies-de-les-escoles-sostenibles/page/guia-per-a-la-prevencio-de-residus
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 “Ens ho mengem tot”

“Ens ho mengem tot” és una iniciativa 
per tractar durant el temps de 
lleure del menjador aspectes com el 
malbaratament alimentari, l’origen 
dels aliments, o conceptes com la 
proximitat dels productes, el consum 
conscient i la petjada ecològica. Les 
activitats que es proposen estan 
pensades tant per a l’aula com per al 
menjador. Durant un temps acotat, 
els centres recullen informació sobre 
els aliments que es malbaraten i 
dissenyen accions per combatre’l.

 “Sssplau”

El projecte que proposa la microxarxa 
“Sssplau” engresca l’alumnat a 
conèixer una problemàtica real com 
és el soroll i a participar en la millora 
del confort acústic del centre educatiu 
i de l’entorn. Una proposta que, a 
partir de l’anàlisi de la realitat de cada 
centre, pretén descobrir els espais i 
els moments del dia més problemàtics 
en un centre educatiu, identificant-ne 
els sorolls, comprenent-ne els efectes 
sobre la salut i sobre l’aprenentatge 
i buscant el compromís per portar a 
terme accions conjuntes que millorin 
la qualitat acústica. Els centres 
disposen de la guia Sons i sorolls. 
Guia informativa i proposta d’activitats 
per millorar la qualitat acústica com a 
material de suport.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4117/guiasonssorolls.pdf
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 “Compostem i aprenem”

“Compostem i aprenem” és una 
proposta per als centres que volen 
enfocar la temàtica de la matèria 
orgànica, treballant amb l’hort i les 
restes orgàniques del menjador. El 
petit sistema físic i biològic que es 
produeix en els compostadors de 
jardí o les granges de cucs permet fer 
un treball curricular teòric i pràctic 
sobre els cicles de la matèria en els 
sistemes naturals, i és alhora una 
acció de prevenció de residus.

 “Escola respira”

“Escola respira” és el títol del 
programa municipal que recull les 
actuacions per millorar la qualitat de 
l’aire als entorns escolars, així com 
accions de conscienciació dirigides 
a tota la comunitat educativa. Es 
desenvolupa en quatre grans àmbits: 
l’espai urbà, les aules (amb una 
proposta per a primària i una per a 
secundària), els espais d’esbarjo i els 
aspectes transversals i pedagògics. 

Els centres de primària que enfoquen 
el seu projecte en la qualitat de 
l’aire, tenen la possibilitat de fer-ho 
en aquesta microxarxa, en la qual 
l’alumnat del cicle superior fa una 
diagnosi dels nivells de contaminació 
del centre educatiu, analitza i proposa 
accions per reduir-los i avalua i 
comunica la seva experiència i els 
resultats a la resta de comunitat 
educativa. La participació en aquest 
projecte esdevé una oportunitat 
per treballar a l’aula què és la 
contaminació atmosfèrica, com 
dur a terme una recerca científica 
per obtenir-ne evidències i prendre 
decisions informades sobre el tema.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES
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Els centres de secundària, disposen 
de la microxarxa Airegem-nos, que 
té per objectiu dur a terme una 
ecoauditoria de la qualitat de l’aire, 
una eina per abordar, de manera 
individualitzada i amb suport tècnic, 
la problemàtica de la contaminació 
atmosfèrica, tant en els accessos 
com a l’interior dels centres, amb la 
participació activa de l’alumnat durant 
tot el procés.

 Mobilitat segura i sostenible

La proposta educativa “Fem campanya 
per una mobilitat segura i sostenible” 
ofereix la possibilitat d’aprendre a 
dissenyar amb l’alumnat una campanya 
de comunicació amb l’objectiu de 
conscienciar sobre la importància 
d’una circulació segura als entorns 
escolars. Amb una pacificació del 
trànsit aconseguim més autonomia 
dels infants i joves i promocionem 
la mobilitat sostenible. Els centres 
disposen de la guia Mobilitat i qualitat 
de l’aire. Guia informativa i proposta 
d’activitats educatives per millorar 
la mobilitat i la qualitat de l’aire a la 
ciutat de Barcelona.

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/mobilitat_i_qualitat_aire3.pdf
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 “Sumem energies”

La proposta educativa “Sumem 
energies” està adreçada a l’alumnat de 
secundària que vulgui orientar el seu 
projecte a comprendre què és l’energia, 
com i quan s’utilitza i quin és l’impacte 
ambiental i social del model energètic 
actual. Facilita que la comunitat 
educativa s’empoderi tot aportant 
eines per estalviar energia, millorar 
el confort i fomentar l’ús d’energies 
renovables des del centre educatiu. 

 “Alimenta't amb seny”

La proposta sobre alimentació 
sostenible té per objectiu promoure 
una consciència crítica en la 
comunitat educativa sobre els 
impactes socials, ambientals i per 
a la salut del model alimentari 
actual, així com emprendre accions 
concretes de canvi al centre, en 
l’àmbit pedagògic i de menjador cap a 
una alimentació més saludable, amb 
aliments ecològics, de temporada, 
de proximitat i provinents de circuits 
curts i models productius sostenibles 
i que redueixin el malbaratament 
alimentari i els residus al menjador 
i la cuina. 

AVANCEM AMB LA XARXA 
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 INTERACCIÓ I  
 TREBALL EN XARXA 

El programa Escoles + Sostenibles 
promou activament la interacció entre 
els centres que hi participen, amb el 
convenciment que la pertinença a la 
xarxa ens ofereix una llarga llista de 
beneficis, més enllà de rebre’n suport, 
assessorament i recursos.

 Es comparteix propòsit

 Crea sentiment de pertinença i 
enforteix el compromís

 Afavoreix el coneixement i 
la confiança

 Permet l’aprenentatge mutu

 Posa en valor la diversitat 
de centres

 Dona a conèixer projectes reeixits

 Impulsa vincles horitzontals 
entre centres

 Promou projectes compartits

 S’aprofiten millor els recursos

 Es visualitzen resultats conjunts 

 Ajuda a crear i enfortir cultura 
de sostenibilitat compartida

També s’afavoreix l’intercanvi 
d’experiències entre alumnat i 
professorat de centres d’altres 
ciutats catalanes a través de la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat de 
Catalunya o de fora del territori, com 
en el cas d’ESenRED en l’àmbit estatal. 

Pel que fa a projectes compartits amb 
organitzacions no escolars de la xarxa 
Barcelona + Sostenible, s’impulsen 
projectes d’aprenentatge i servei 
i altres iniciatives de col·laboració 
vinculades als propòsits del programa.

 “Tinguem cura del planeta”

La Conferència Internacional de 
Joves “Tinguem cura del planeta” 
és una iniciativa que mobilitza i 
compromet el jovent de diferents 
localitats, regions i països arreu del 
món per analitzar i debatre, amb la 
resta de la comunitat educativa, els 
principals reptes socioambientals 
actuals. És un procés de construcció 
de l’aprenentatge entre iguals en el 
qual el jovent es reuneix, delibera 
sobre els temes proposats i escull 
representants que han de comunicar 
les idees acordades en diferents 
espais d’intercanvi. A Catalunya el 
seguiment d’aquest procés es fa 
des de la Xarxa d’Escoles per la 
Sostenibilitat de Catalunya (XESC). 
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— Jove ensenya jove. Un equip de joves 
de 18 a 30 anys d’edat coordina els 
tallers dels i les joves més reduïts 
durant les conferències. Són els 
facilitadors o facilitadores.

— Una generació aprèn amb l’altra. 
Malgrat que els joves són els 
protagonistes del projecte, el vincle 
i el diàleg amb les generacions 
involucrades són primordials. Pel que 
fa a l’educació per a la sostenibilitat, 
aquesta característica és encara 
més important quan es basa en els 
conceptes nous que el jovent pot 
transmetre a l’entorn.

El procés global es basa en quatre 
pilars essencials:

— La noció de responsabilitat. El 
reconeixement de les responsabilitats 
o compromisos individuals i col·lectius 
és l’eix potenciador del procés. Cada 
ciutadà i ciutadana és responsable dins 
els seus límits d’accés a la informació 
i al poder.

— Jove escull jove. Els delegats i 
delegades, representants de l’alumnat 
a les conferències, són elegits, per vot 
o per consens, pels seus iguals.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES
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 MÉS RECURSOS 

El programa ofereix recursos d’origen 
i finalitat diversa per complementar el 
suport als centres educatius. 

 Suport econòmic 

El programa ofereix la possibilitat 
de sol·licitar suport econòmic per 
desenvolupar un pla d’acció —anual 
o triennal— en el marc del programa 
Escoles + Sostenibles.

 Servei de Documentació 
d’Educació Ambiental (SDEA)

El Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental (SDEA) és un centre de 
documentació especialitzat adreçat a 
persones, organitzacions i institucions 
interessades en l’educació per la 
sostenibilitat, principalment en l’àmbit 
urbà. Aquí els centres poden demanar 
en préstec llibres, revistes, aparells 
(com sonòmetres, mesuradors de 
CO, CO2, partícules PPM i radiacions 
electromagnètiques o wattímetres), 
models, artefactes, jocs de taula 
i maletes pedagògiques amb una 
selecció acurada de recursos per al 
professorat i l’alumnat sobre l’energia, 
l’aigua, el consum i els residus, la 
mobilitat i la qualitat de l’aire, la 
biodiversitat, la comunicació o els 
sons i els sorolls.
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 Punt Verd Mòbil Escolar 
(PVME)

El Punt Verd Mòbil Escolar (PVME) va 
néixer de la necessitat dels centres 
educatius de la ciutat de trobar un 
sistema pràctic per desfer-se dels 
residus que es generen al centre 
i que no es poden dipositar als 
contenidors del carrer. El març del 
2007, l’Ajuntament de Barcelona va 
posar a disposició de tots els centres 
educatius de Barcelona un camió 
exclusiu que facilita la recollida 
d’aquests residus. Paral·lelament 
al servei de recollida, el PVME és 
un bon recurs educatiu, ja que el 
lliurament dels residus el pot fer el 
mateix alumnat, sol o acompanyat 
pel personal del centre o bé amb les 
famílies, en cas que el mateix centre 
en faci difusió. La visita del PVME 
també pot ser una activitat idònia 
durant la setmana cultural, la jornada 
de portes obertes o algun moment 
especial durant el desenvolupament 
del projecte de sostenibilitat.

 Compost, encoixinat (mulch) 
i plantes

Cada any s’ofereix compost, encoixinat 
(mulch) i un seguit d’espècies vegetals 
per fer els espais dels centres més 
verds. L’objectiu d’aquesta donació 
és complementar les actuacions 
d’enjardinaments, horts, patis, parets, 
etcètera que es duen a terme als 
diversos centres i aprofitar aquests 
espais verds com a recurs educatiu i 
d’aprenentatge per a l’alumnat.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES
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 “Apropa’t als parcs”

“Apropa’t als parcs” és una proposta 
que convida els centres a dissenyar 
i desenvolupar un projecte en un 
parc concret proper a l’àmbit del 
centre educatiu. Proposa repensar 
el parc com un espai educatiu, 
partint de la base que, per fer un ús 
responsable de l’espai, cal entendre’l, 
viure’l, gaudir-ne i, si és possible, 
fer-hi accions que el millorin. Els 
centres educatius disposen de la guia 
“Apropa’t als parcs”. Guia informativa 
i proposta d’activitats per implicar-te 
als espais verds de la ciutat.

 Plataforma de materials 
en donació B+S

Algunes organitzacions de la xarxa 
Barcelona + Sostenible tenen 
excedents de materials, fan canvi de 
mobiliari o viuen altres situacions que 
generen objectes que poden esdevenir 
recursos per a altres membres de la 
xarxa. Per avançar cap al residu zero, 
els centres educatius poden adreçar-
se al portal per sol·licitar allò que 
necessiten per a les seves activitats 
i oferir allò que els sobra. D’aquesta 
manera es facilita l’aprofitament de 
recursos, se n’allarga la vida útil i se’n 
promou un ús responsable. 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4182/apropa-talsparcs.pdf
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 “Com funciona Barcelona?”

“Com funciona Barcelona?” és 
un programa de l’Ajuntament de 
Barcelona destinat a facilitar el 
coneixement de primera mà dels 
llocs, fets i processos que permeten 
comprendre la ciutat: com és, com 
funciona, com es gestiona i com 
es transforma per esdevenir més 
habitable i més sostenible. El recurs 
s’organitza en set eixos temàtics que 
ofereixen una mirada global de la 
ciutat. Els centres de la xarxa Escoles 

+ Sostenibles tenen accés prioritari 
a aquestes activitats, que inclouen 
visites guiades als parcs, als horts 
urbans, a les clavegueres, a la cabina 
de control atmosfèric, a la Font 
Màgica, etcètera, i també la iniciació 
a l’ús de la bicicleta com a transport 
urbà. A més a més, des d’aquest 
programa de suport es faciliten idees, 
socis i ajuda als centres que volen fer 
un projecte d’aprenentatge i servei 
relacionat amb la sostenibilitat.
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 Mapa Barcelona + Sostenible

El Mapa Barcelona + Sostenible és un 
mapa virtual interactiu de Barcelona 
fet de manera col·laborativa entre 
ciutadania, centres educatius, 
empreses, entitats i administració, 
que mostra iniciatives i recursos 
que contribueixen a la millora de 
l’entorn urbà, a la construcció d’una 
estructura social més equitativa i 
inclusiva i a l’enriquiment del teixit 

comunitari i veïnal. És un recurs a 
disposició dels centres educatius a fi 
de conèixer-ne l’entorn i a la vegada 
donar-lo a conèixer a altres col·lectius 
a través de fotografies i relats. A més 
a més, és una plataforma que poden 
utilitzar els centres educatius per 
difondre la tasca que duen a terme 
per contribuir a la millora de la ciutat.

https://www.bcnsostenible.cat/
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 AL FINAL DE CURS

 ACTE DE CLOENDA 

A final de curs, tots els centres de la 
xarxa estan convidats a una trobada 
per celebrar els èxits aconseguits, fer 
palès el sentiment de xarxa, compartir 
experiències i rebre el reconeixement 
institucional pels esforços, el 
compromís i les idees de futur. 
Habitualment es fan dos actes: un 
amb l’alumnat de secundària i l’altre 
amb l’alumnat d’infantil i primària.

L’acte adreçat a l’alumnat de 
secundària, cicles formatius i centres 
d’adults és un moment per intercanviar 
experiències en el qual els i les joves 
ensenyen els seus projectes i coneixen 
altres nois i noies amb inquietuds 
semblants a les seves, i on s’expliquen 
mútuament com contribueixen a la 
millora del seu centre i de l’entorn. 
També és una oportunitat per retrobar-
se amb l’equip d’Escoles + Sostenibles 
i per conèixer altres persones 
expertes, aclarir dubtes i adquirir 
nous coneixements. 

L’acte adreçat a l’alumnat d’infantil i 
primària és una trobada lúdica i festiva 
en què els nens i nenes comparteixen 
tallers i activitats relacionades amb 
alguns aspectes de la sostenibilitat.

AVANCEM AMB LA XARXA 
D'ESCOLES + SOSTENIBLES

 REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 

En acabar el projecte de sostenibilitat 
els centres elaboren la seva memòria, 
tal com ja hem explicat a la fase 
d’avaluació. La memòria descriu les 
accions dutes a terme i els resultats, 
valora del procés i les accions dutes 
a terme, treu conclusions i mostra 
les evidències de tot allò que s’ha 
fet. Així, doncs, és un document que 
resumeix i facilita l’aprofundiment en 
els processos d’aprenentatge, alhora 
que avalua els resultats assolits a 
cada centre educatiu.
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AL LLARG DELS ANYS
Com ja hem explicat, els centres 
educatius de la xarxa tenen vigent un 
projecte de sostenibilitat a cada curs. 

Aquest projecte serà de diferent abast 
i temporalitat tenint en compte les 
circumstàncies de cada centre educatiu 
en cada moment i és d’esperar que es 
faci més sòlid i complet al llarg dels anys. 

Els projectes poden ser:

 Projecte anual d’inici: adreçat als 
centres que entren a la xarxa i 
tenen la voluntat de començar a 
generar canvis significatius cap a 
la sostenibilitat en un àmbit de la 
vida escolar o diversos. Es proposa 
fer una diagnosi del punt de 
partida i iniciar un pla d’acció per 
començar a introduir millores. 

 Projecte anual de millora: per a 
tots aquells centres que en cursos 
successius volen anar introduint 
noves millores significatives en 
un o diversos àmbits del context 
escolar. Fer una millora implica 
avaluar i, per tant, diagnosticar 
altre cop el punt de partida i 
redactar un nou projecte. 

 Projecte anual de continuïtat: 
adreçat a aquells centres que, per 
circumstàncies puntuals, no poden 
introduir millores en el seu projecte 
de sostenibilitat i continuen duent 
a terme les mateixes accions que 
en cursos anteriors i avaluant-les 
en el marc del pla anual.

 Projecte triennal: adreçat als 
centres que fa tres anys que són 
a la xarxa, els quals tenen l’opció 
de presentar un projecte a tres 
anys vista per aconseguir una 
transformació més significativa en 
la manera d’ensenyar i d’aprendre 
a l’escola. En aquest tipus de 
projectes pren especial rellevància 
la revisió de la documentació 
escrita i l’enfortiment de la 
coherència entre allò que diem 
i tenim escrit i tot allò que fem 
a diari, amb la participació de 
tota la comunitat educativa. 
Ha d’incorporar criteris de 
sostenibilitat en els cinc àmbits.
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 EQUIPAMENTS I PROGRAMES DE SUPORT 

La Fàbrica del Sol
La Fàbrica del Sol - Pg. Salvat Papasseit, 1. 
Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

És un equipament municipal de referència en 
educació per la sostenibilitat. Situat al parc 
de la Barceloneta, l’edifici s’ha rehabilitat 
seguint criteris exigents de sostenibilitat que 
el converteixen en un exemple d’eficiència 
i qualitat en el consum de recursos, en 
confort i en salut. Acull els equips i serveis 
de suport a la xarxa Barcelona + Sostenible 
i ofereix una programació permanent 
d’activitats formatives per a la ciutadania.

Servei de Documentació 
d’Educació Ambiental
La Fàbrica del Sol - Pg. Salvat Papasseit, 1. 
Barcelona
www.barcelona.cat/documentacioambiental

El Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental (SDEA) és un centre especialitzat 
en informació i recursos d’educació ambiental 
adreçat especialment als centres de la xarxa 
d’Escoles + Sostenibles, però també a totes 
les persones i entitats interessades en el 
treball educatiu per la sostenibilitat, sobretot 
en l’àmbit urbà. Situat a la La Fàbrica del 
Sol, ofereix els serveis d’assessorament, 
informació i referència; de consulta a sala; i 
de préstec i difusió selectiva de la informació. 
L’SDEA elabora reculls de recursos temàtics, 
disposa de maletes pedagògiques, kits 
experimentals i aparells de mesura en préstec.
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Com funciona Barcelona? 
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/
ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-
i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-
sensibilitzacio/com-funciona-barcelona

Programa municipal de suport als centres 
educatius, destinat a facilitar el coneixement 
de primera mà dels llocs, fets i processos 
que permeten comprendre la ciutat i el seu 
metabolisme. Les activitats inclouen visites 
guiades als parcs, als horts urbans, a les 
clavegueres, a la cabina de control atmosfèric, 
a la Font Màgica, etcètera, i la iniciació a l’ús 
de la bicicleta com a transport urbà. També 
es faciliten idees, socis i ajuda als centres que 
volen fer un projecte d’aprenentatge i servei 
relacionat amb la sostenibilitat.

Ateneu de fabricació
La Fàbrica del Sol - Pg. Salvat Papasseit, 1. 
Barcelona
www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/
equipament/ateneu-de-fabricacio-de-la-
fabrica-del-sol

Espai per a l’educació i alfabetització en 
l’àmbit de les tecnologies digitals que 
pertany a la Xarxa d’Ateneus de Fabricació 
Digital de l’Ajuntament de Barcelona. Situat 
a La Fàbrica del Sol, l’ateneu orienta la 
seva activitat a l’aplicació de projectes a 
favor del desenvolupament del barri en un 
marc que fomenta l’economia circular i les 
pràctiques sostenibles. 

Camps d’aprenentatge 
xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda

Els camps d’aprenentatge (CdA) són una xarxa 
de serveis situats en contextos singulars 
que donen suport al professorat per tal que 
l’alumnat assoleixi objectius d’aprenentatge 
relacionats amb l’estudi del medi a partir de 
projectes que es desenvolupen en estades al 
camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn 
o al centre mateix. 

Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM)
www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos

El CENEAM recopila, organitza i difon els 
recursos disponibles en el camp de l’educació 
i la divulgació ambiental per la sostenibilitat, 
tant propis com produïts per altres entitats. 
La informació s’estructura en els blocs 
temàtics següents: recursos d’educació 
ambiental, documents de referència per a 
l’educació ambiental, miniportals temàtics, 
recursos de medi ambient i “Qui és qui?”.
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Compartim un futur. Programa 
metropolità d’educació per a la 
sostenibilitat (PMES)
blogs.amb.cat/educacioambiental

Programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) que té com a finalitat sensibilitzar i 
educar sobre medi ambient, fomentar hàbits 
sostenibles, promoure el pensament crític 
i oferir a la ciutadania les eines i els valors 
necessaris per forjar un futur sostenible. 
Mitjançant aquest programa, l’AMB proposa 
pràctiques que afavoreixen un canvi en les 
decisions de consum individuals per tal que 
no es basin només en beneficis econòmics a 
curt termini, sinó que també tinguin en compte 
altres aspectes com els costos ambientals i 
energètics o les emissions de CO2.

Programa d’activitats escolars (PAE) 
www.bcn.cat/ccp

Programa del Consell d’Innovació Pedagògica 
de Barcelona, una xarxa educativa integrada 
per entitats ciutadanes que ofereixen als 
centres educatius l’oportunitat que el seu 
alumnat pugui accedir, amb la col·laboració 
del professorat, a experiències significatives 
que formen part del currículum educatiu. 
Aquestes entitats contribueixen, amb la 
seva oferta d’activitats, a la formació d’una 
ciutadania activa, responsable i crítica. 

 ALTRES RECURSOS 

Ambientech 
ambientech.org

El programa Ambientech és un portal 
educatiu que pretén difondre i facilitar 
l’aprenentatge de les ciències, la salut, la 
tecnologia i el medi ambient a l’alumnat 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

Atles global de justícia ambiental
ejatlas.org

Recurs interactiu que ens aproxima a 
conèixer milers de conflictes ecològics arreu 
del món i constatar que tots segueixen 
un mateix patró malgrat estar a milers de 
kilòmetres de distància. 

Conoce y valora el cambio climático: 
propuestas para trabajar en grupo
www.mapfre.com/ccm/content/documentos/
fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-
valora-el-cambio-climatico.pdf

Guia d’activitats en les quals són eixos 
fonamentals l’anàlisi crítica de la realitat, la 
reflexió i el debat col·lectiu, i l’adquisició de 
competències per recrear una vida “baixa en 
carboni”. Es vincula el canvi climàtic amb 
altres problemes ambientals i socials, insistint 
en les conseqüències a curt i llarg termini 
per a les comunitats humanes (moviments 
migratoris, impactes en les economies, 
etc.) i en el diferent grau d’impacte que 
patirà cadascuna en funció de les seves 
circumstàncies particulars. 
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Educació per als objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS)
xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/
orientacions/educacio-objectius-
desenvolupament-sostenible-ods

Propostes didàctiques d’enfocament 
globalitzat al voltant de cadascun dels 17 
objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS). Cada proposta va acompanyada del 
vídeo del programa Objectiu 2030 del Club 
Super3 que correspon a l’ODS del repte.

La història de...
www.storyofstuff.org

Col·lecció de vídeos que presenten amb 
una visió crítica la societat actual i fan 
qüestionar-nos les nostres accions diàries. 
Alguns dels títols de la col·lecció són: La 
història de les coses, La història de l’aigua 
embotellada, La història del plàstic, La 
història del canvi, La història dels cosmètics, 
La història dels aparells electrònics, etc.

RECC - Recurs educatiu en 
canvi climàtic
projectes.ersilia.org/RECC

Plataforma digital cocreada per professorat, 
alumnat i persones expertes en canvi climàtic. 
Pel que fa a continguts, s’estructura d’una 
banda en apartats en què s’explica què és el 
canvi climàtic, quines en són les causes i els 
efectes, i quines actuacions tenim a l’abast 
per fer-hi front. Hi ha un apartat de recursos 
que inclou activitats educatives, articles, 
simuladors de petjada de carboni i vídeos. 

Recursos educatius
mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_
dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_
per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/
sostenibilitat/recursos-educatius

Apartat web de recursos disponibles del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

Rincón educativo
rinconeducativo.org/ca

Recull una gran quantitat de recursos, 
notícies, activitats, vídeos, itineraris, 
suggeriments, murals, visites, etc. Per a tots 
els cicles i etapes educatives.
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Agraïm molt l’entusiasme i el compromís 
del professorat, de l’alumnat, de les 
famílies, del personal no docent i de 
totes les persones que formen part 
de la comunitat educativa de tots els 
centres educatius que han compartit 
amb el programa Barcelona Escoles + 
Sostenibles tots aquests anys: sense 
elles aquesta guia no tindria sentit.

També donem les gràcies a les 
nombroses persones que en aquests vint 
anys han contribuït al programa des del 
Consorci d’Educació de Barcelona, des 
dels districtes, des dels serveis de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana i des d’altres àrees 
municipals, així com als càrrecs electes, 
regidores i regidors, que l’han fet 
possible en les successives legislatures. 

Així mateix, des de l’equip actual agraïm 
la dedicació de totes les persones que 
n’han format part o que hi han estat 
vinculades fent formació i donant suport. 
Volem esmentar de manera especial 
Mireia Abril, Alba Castelltort, Laia 
Capdevila, Margarida Feliu, Joan Solé, 
Txema Castiella, Fermí Vallbé, Marta 
Cuixart i, en particular, Hilda Weissmann, 
que va participar en el disseny del 
programa i en va ser coordinadora durant 
els deu primers cursos.

ESCOLES + SOSTENIBLES 
2001-2020: 

CE Valldaura, CEE Associació Centre 
Pedralbes, CEE Concha Espina, CEE Escola de 
Vida Montserrat (ACIDH), CEE Escola Viver 
Castell de Sant Foix, CEE Folch i Camarasa, 
CEE Guru, CEE Josep Pla, CEE La Ginesta, 
CEE Pont del Dragó, CEE Sant Joan de la 
Creu, CEE Sants Innocents, CEE Vil·la Joana, 
CEIR Arco - Aragó, CEIR Arco - Villarroel, 
Centre de Joves i Adults ACIS, Centre 
d'Estudis Montseny - Poblenou, Centre 
d'Estudis Roca, Centre d'Estudis Stucom, 
Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, Centre 
Educatiu i Terapèutic L'Alba, Centre Educatiu 
Projecte, Centre Escolar San Francisco, 
Centre Juvenil Martí Codolar, CFA Canyelles, 
CFA El Carmel, CFA Francesc Layret, CFA 
Freire, CFA Prosperitat, CFPA Institut Mèdic 
Pedagògic Dr. Córdoba, Col·legi Alfageme, 
Col·legi Amor de Dios, Col·legi Asunción de 
Nuestra Señora, Col·legi Camí, Col·legi Canigó, 
Col·legi Cardenal Spínola, Col·legi Claret, 
Col·legi Cor de Maria Sabastida, Col·legi Cor 
de Maria, Col·legi Dominiques de 
l'Ensenyament, Col·legi Immaculada 
Concepció - Eixample, Col·legi Jesuïtes Casp 
- Sagrat Cor de Jesús, Col·legi Jesuïtes de 
Sarrià-Sant Ignasi, Col·legi Jesuïtes Gràcia - 
Kostka, Col·legi Jesuïtes Poble Sec - Sant 
Pere Claver, Col·legi Jesús Maria - Sant 
Andreu, Col·legi Jesús, Maria i Josep, Col·legi 
John Talabot, Col·legi La Salle Bonanova, 
Col·legi Mare del Diví Pastor, Col·legi Maria 
Auxiliadora, Col·legi Maristes La Immaculada, 
Col·legi Maristes Sants - Les Corts, Col·legi 
MM Concepcionistes, Col·legi Montserrat, 

Agraïments
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Mestre Pich Santasusana, Escola La Salle 
Congrés, Escola 9 Graons, Escola Acis Artur 
Martorell, Escola Àgora, Escola Aiguamarina, 
Escola Alexandre Galí, Escola Àngels Garriga, 
Escola Anglesola, Escola Anna Ravell, Escola 
Antoni Balmanya, Escola Antoni Brusi, Escola 
Arc Iris, Escola Arrels, Escola Auditori, Escola 
Auró, Escola Ausiàs March, Escola Baixeras, 
Escola Baldiri Reixac, Escola Baloo, Escola 
Barcelona, Escola Bàrkeno, Escola Baró de 
Viver, Escola Barrufet, Escola Betània - 
Patmos, Escola Bogatell, Escola Bon Pastor, 
Escola Brasil, Escola Bressol Petits, Escola 
Calderon de la Barca, Escola Can Clos, Escola 
Can Fabra, Escola Carles I, Escola Carlit, 
Escola Casas, Escola Catalònia, Escola Cavall 
Bernat, Escola Cervantes, Escola Ciutat 
Comtal, Escola Concepció Arenal, Escola 
Congrés - Indians, Escola Coves d'en Cimany, 
Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells, 
Escola d'Art de Disseny Superior Deià, Escola 
de Bosc de Montjuïc, Escola Decroly, Escola 
d'EE ASPACE, Escola d'EE ASPASIM, Escola 
d'EE Barcanova, Escola d'EE Fàsia Eixample, 
Escola d'EE Fàsia Sarrià, Escola d'EE Gavina, 
Escola d'EE La Sagrera, Escola d'EE Lexia, 
Escola d'EE Mare de Déu de Montserrat, 
Escola d'EE Nadís, Escola d'EE Nostra 
Senyora de Montserrat, Escola d'EE Rel, 
Escola d'EE Taiga, Escola del Mar, Escola 
dell’Infanzia Italiana parificata Maria 
Montessori, Escola dels Encants, Escola 
Diputació, Escola Dolors Monserdà - 
Santapau, Escola Dovella, Escola Dr. Ferran i 
Clua, Escola Drassanes, Escola Duran i Bas, 
Escola Eduard Marquina, Escola El Carmel, 
Escola El Polvorí, Escola El Sagrer, Escola El 
Turó, Escola Els Arcs, Escola Els Horts, 
Escola Els Llorers, Escola Els Pins, Escola Els 
Porxos, Escola Els Xiprers, Escola Emili 
Juncadella, Escola Enric Granados, Escola 

Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, 
Col·legi Paideia, Col·legi Pare Manyanet – Les 
Corts, Col·legi Princess Margaret, Col·legi Reial 
Monestir de Santa Isabel, Col·legi Sagrada 
Família - Ciutat Vella, Col·legi Sagrada Família 
- Sant Andreu, Col·legi Sagrado Corazón - 
Hermanos Corazonistas, Col·legi Sagrat Cor - 
Besòs, Col·legi Sagrat Cor - Diputació, Col·legi 
Sagrat Cor - Esclaves, Col·legi Sagrat Cor - 
Ribes, Col·legi Sagrat Cor - Sarrià, Col·legi 
Sagrat Cor Diputacio, Col·legi Sant Gabriel, 
Col·legi Sant Josep - Carmelites Missioneres, 
Col·legi Sant Josep Teresianes, Col·legi Sant 
Lluís, Col·legi Sant Miquel, Col·legi Sant 
Ramon Nonat - Sagrat Cor, Col·legi Sant 
Ramon Nonat, Col·legi Santa Dorotea, Col·legi 
Santíssima Trinitat, Col·legi Sil, Col·legi Stel·la, 
Col·legi Urgell, Col·legi Verns, EB Galtufas-3,  
EBM Albí, EBM Aqüeducte, EBM Bambi, EBM 
Cadí (Espai 03 Cadí-Raval), EBM Camp de 
l'Arpa, EBM Can Bacardí, EBM Can Dragó, EBM 
Canigó, EBM Caspolino, EBM Cobi, EBM 
Colometa, EBM Diagonal Mar, EBM Dolors 
Canals, EBM El Bressol del Poblenou, EBM El 
Cargol, EBM El Palomar, EBM El Parc de la 
Pegaso, EBM El Putget, EBM El Tren de Fort 
Pienc, EBM El Tren, EBM El Vent, EBM Els 
Patufets de Navas, EBM Enxaneta, EBM 
Esquitx, EBM Galatea, EBM Gràcia, EBM 
Guinbó, EBM La Filadora, EBM La Fontana, 
EBM La Mar, EBM La Morera, EBM La 
Muntanya, EBM La Puput, EBM La Verneda de 
Sant Martí, EBM L'Aliança, EBM L'Arboç, EBM 
L'Arbret de l'Eixample, EBM Leonor Serrano, 
EBM Les Quatre Torres, EBM L'Esquirol, EBM 
L'Estació, EBM L'Harmonia, EBM Llar d'Infants, 
EBM Londres, EBM Manigua, EBM Margalló, 
EBM Montserrat, EBM Niu d'Infants, EBM Petit 
Univers, EBM Ralet, EBM Sant Medir, EBM 
Trinitat Nova, EBM Tris-Tras, EBM Valldaura, 
EBM Xarlot, EBM Xiroi, EMM Sant Andreu - 
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Escolàpies Llúria, Escola Estel - Guinardó, 
Escola Estel Vallseca, Escola Eulàlia Bota, 
Escola Ferdinand de Lesseps, Escola Ferran 
Sunyer, Escola Ferrer i Guàrdia, Escola Fluvià, 
Escola Font d'en Fargas, Escola Fort Pienc, 
Escola Francesc Macià, Escola Frederic 
Mistral / Tècnic Eulàlia, Escola Fructuós 
Gelabert, Escola Fundació Estimia - El Niu, 
Escola Gayarre, Escola General Prim, Escola 
Gravi, Escola Grèvol, Escola Grimm - Virolai, 
Escola Guinardó, Escola Heura, Escola Ignasi 
Iglésias, Escola Infant Jesus, Escola Infantil 
Chiqui La Vila, Escola Infantil Magnòlia, 
Escola Infantil Simphonie Mercabarna, Escola 
Infantil Simphonie ZAL, Escola Institució 
Montserrat SCCL, Escola Internacional 
Benjamin Franklin, Escola IPSI, Escola ISCB - 
Scuola Primaria Maria Montessori, Escola 
Ítaca, Escola Jaume I, Escola Jesuïtes El Clot, 
Escola Jesús Maria Claudina Thévenet, Escola 
Joan Miró, Escola Joan Pelegrí, Escola Joan 
Roca - Guipúscoa, Escola Joan Roca - 
Meridiana, Escola Joaquim Ruyra, Escola 
Josep Maria de Sagarra, Escola Josep Maria 
Jujol, Escola Jovellanos, Escola La Farigola 
de Vallcarca, Escola La Farigola del Clot, 
Escola La Llacuna del Poblenou, Escola La 
Maquinista, Escola La Mar Bella, Escola La 
Muntanyeta, Escola La Palmera, Escola La 
Pau, Escola La Salle Gràcia, Escola La Sedeta, 
Escola Labouré, Escola Laia, Escola L'Arc de 
Sant Martí, Escola L'Arenal de Llevant, Escola 
Lavínia, Escola Les Acàcies, Escola 
L'Esperança, Escola L'Estel, Escola L'Horitzó, 
Escola Lleó XIII, Escola Lluís Vives, Escola 
L'Univers, Escola Lyceé Français de Barcelona, 
Escola Lys, Escola Magòria, sccl, Escola 
Mallorca, Escola Mare de Déu de la Soledat / 
Salesianes de Sant Andreu, Escola Mare de 
Déu de Montserrat, Escola Mare de Déu de 

Núria, Escola Mare de Déu del Coll, Escola 
Mare Nostrum, Escola Marillac, Escola 
Marinada, Escola Mas Casanovas, Escola 
Mediterrània, Escola Menéndez Pidal, Escola 
Mercè Rodoreda, Escola Mestre Enric Gibert i 
Camins, Escola Mestre Morera, Escola Milà i 
Fontanals, Escola Miquel Bleach, Escola 
Miralletes, Escola Mireia, Escola Molí de 
Finestrelles, Escola Montseny, Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer, Escola Nabí, Escola 
Nausica, Escola Nen Déu, Escola Nostra 
Senyora de Lurdes, Escola Nou Patufet, 
Escola Oak House, Escola Octavio Paz, Escola 
Orlandai, Escola Pàlcam, Escola Palma de 
Mallorca, Escola Parc de la Ciutadella, Escola 
Parc del Guinardó, Escola Pare Poveda, Escola 
Parroquial Sant Medir, Escola Patronat 
Domènech, Escola Pau Casals - Gràcia, 
Escola Pau Casals - Horta, Escola Pau 
Romeva, Escola Pau Vila, Escola Pegaso, 
Escola Pere IV, Escola Pere Vila, Escola Peter 
Pan, Escola Pia Balmes, Escola Pia de Sant 
Antoni, Escola Pia de Sarrià - Calassanç, 
Escola Pia Luz Casanova, Escola Pia Nostra 
Senyora, Escola Piaget, Escola Pit-Roig, 
Escola Poblenou, Escola Poeta Foix, Escola 
Pompeu Fabra, Escola Pràctiques, Escola 
Prim, Escola Proa, Escola Professional Mare 
de Déu de Montserrat, Escola Professional 
Salesiana, Escola Prosperitat, Escola 
Provençals, Escola Providencia del Corazón 
de Jesús, Escola Rambleta del Clot, Escola 
Ramon Berenguer III, Escola Ramon Casas, 
Escola Ramon Llull - Sant Andreu, Escola 
Ramon Llull, Escola Ramon y Cajal, Escola 
Regina Carmeli, Escola Reina Elisenda - 
Virolai, Escola Reina Violant, Escola Rius i 
Taulet, Escola Sadako, Escola Sagrada Família 
- Eixample, Escola Sagrada Família - Gràcia, 
Escola Sagrada Família - Horta, Escola Sagrat 
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Cor - Aldana, Escola Saint Nicholas School, 
Escola Sant Felip Neri, Escola Sant Francesc 
d'Assís, Escola Sant Gregori, Escola Sant Joan 
Baptista, Escola Sant Jordi, Escola Sant 
Josep Oriol - Eixample, Escola Sant Josep 
Oriol - Nou Barris, Escola Sant Marc de 
Sarrià, Escola Sant Martí, Escola Santa Anna, 
Escola Santa Maria dels Apòstols, Escola 
Santa Teresa de Lisieux, Escola Seat, Escola 
Solc, Escola Sopeña Barcelona, Escola Splai, 
Escola Súnion, Escola Superior de Disseny i 
d'Art Llotja, Escola Tàber, Escola Tabor, 
Escola Taxonera, Escola Teixidores de Gràcia, 
Escola Thau Barcelona, Escola Tibidabo, 
Escola Timbaler del Bruc, Escola Tomàs Moro, 
Escola Torrent de Can Carabassa, Escola 
Torrent d'en Melis, Escola Tres Pins, Escola 
Tresfonts, Escola Turó Blau, Escola Turó del 
Cargol, Escola Vedruna - Àngels, Escola 
Vedruna - Gràcia, Escola Vedruna - 
Immaculada, Escola Víctor Català, Escola Vila 
Olímpica, Escola Virolai, Escola Voramar, 
Escola Xirinacs, Escola Zürich, Escoleta Les 
Nòmades, FEDAC Amílcar - Mare de Déu del 
Roser, FEDAC Horta - Santa Caterina de 
Siena, FEDAC Sant Andreu - Mare de Déu de 
la Mercè, IE Plaça Comas, IFPS Roger de 
Llúria, Institut Infanta Isabel d'Aragó, Institut 
Josep Comas i Solà, Institut La Sagrera Sant 
Andreu, Institut 22@, Institut Anna Gironella 
de Mundet, Institut Ausiàs March, Institut 
Barcelona - Congrés, Institut Barri Besòs, 
Institut Bernat Metge, Institut Bonanova, 
Institut Bosc de Montjuïc, Institut Consell de 
Cent, Institut Dr. Puigvert, Institut Emperador 
Carles, Institut Ernest Lluch, Institut Escola 
Antaviana, Institut Escola Artístic Oriol 
Martorell, Institut Escola Costa i Llobera, 
Institut Escola El Til·ler, Institut Escola 
Trinitat Nova, Institut Escola Turó de 

Roquetes, Institut Ferran Tallada, Institut 
Flos i Calcat, Institut Fort Pius, Institut 
Francisco de Goya, Institut Front Marítim, 
Institut Gal·la Placídia, Institut Icària, Institut 
Institució Cultural del CIC, Institut Jaume 
Balmes, Institut Joan Boscà, Institut Joan 
Brossa, Institut Joan Coromines, Institut Joan 
d'Àustria, Institut Joan Fuster, Institut Joan 
Salvat Papasseit, Institut Josep Pla, Institut 
Josep Serrat i Bonastre, Institut Juan Manuel 
Zafra, Institut La Guineueta, Institut La 
Sedeta, Institut L'Alzina, Institut Les Corts, 
Institut Lluís Domènech i Montaner, Institut 
Lluís Vives, Institut Lluïsa Cura, Institut 
Manuel Carrasco i Formiguera, Institut Mare 
de Déu de la Mercè, Institut Maria Espinalt, 
Institut Menéndez y Pelayo, Institut Milà i 
Fontanals, Institut Miquel Tarradell, Institut 
Mitjans Audiovisuals, Institut Montjuïc, 
Institut Montserrat, Institut Narcís Monturiol 
- Barceloneta, Institut Narcís Monturiol - 
Montbau, Institut Pablo Ruiz Picasso, Institut 
Pau Claris, Institut Pere Bosch i Gimpera, 
Institut Poeta Maragall, Institut Príncep de 
Girona, Institut Príncep de Viana, Institut 
Quatre Cantons, Institut Rambla Prim, Institut 
Roger de Flor, Institut Rubió i Tudurí, Institut 
Sant Andreu, Institut Sant Josep de 
Calassanç, Institut Sant Martí de Provençals, 
Institut Secretari Coloma, Institut Vall 
d'Hebron, Institut Valldemossa, Institut Vapor 
del Fil, Institut Verdaguer, Institut Vila de 
Gràcia, Institut Viladomat, Institut XXV 
Olimpíada, Liceu Castro de la Peña, Llar 
d'Infants Nexe Fundació, LLI Goi-Goi, LLI La 
Nau, LLI L'Airet, LLI Mickey Mouse, LLI Petits 
Paupí, LLI Sol Solet, Parvulari La Salle Horta, 
Parvulari Sant Marc de Sarrià,  
SIN Cristòfol Colom.



189

GUIA DEL PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES. PASSEM A L'ACCIÓ!

ENS TROBAREU A:

La Fàbrica del Sol
Passeig Salvat Papasseit, 1 
08003 Barcelona

93 256 25 99 
escolessostenibles@bcn.cat

www.barcelona.cat/escolessostenibles 
#EscolesSostenibles

www.barcelona.cat/escolessostenibles
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