
COMPROMESOS
AMB LA SOSTENIBILITAT
El programa ESCOLES+SOSTENIBLES, amb 20 anys de 
recorregut, té com a missió oferir acompanyament 
i suport als centres educatius que tenen la volun-
tat de fer canvis —més enllà d’accions puntuals o 
setmanes temàtiques— amb l’horitzó d’adoptar un 
enfocament integral de centre per transformar la 
institució educativa i fer front als reptes de la soste-
nibilitat i l’emergència climàtica.

CURS 2021-2022
S’obre una nova convocatòria per al finançament 
dels projectes dels centres que us vulgueu im-
plicar en aquesta transformació, en el marc de 
Barcelona+Sostenible, la xarxa d’organitzacions 
signants del Compromís Ciutadà per la Sosteni-
bilitat 2012-2022.

  ÉS ✓  un procés de participació

  ✓  una oportunitat d’innovació

  ✓  un compromís d’acció

CURS 2021 
/ 2022



PER A MÉS INFORMACIÓ:

SECRETARIA ESCOLES + SOSTENIBLES
La Fàbrica del Sol
     Passeig Salvat Papasseit, 1 
     08003 Barcelona 
     93 256 25 99
     escolessostenibles@bcn.cat
     barcelona.cat/escolessostenibles 
     #EscolesSostenibles

Per conèixer els detalls del calendari, consul-
teu els canals de comunicació del programa 
(web i butlletí) o poseu-vos en contacte amb 
la Secretaria ESCOLES+SOSTENIBLES.

QUAN?

DIJOUS, 29 D’ABRIL DE 2021, DE 10 A 11 H
Reunió informativa per conèixer en què consisteix 
la participació en el programa. 

Inscripcions (obertes fins al 26 d’abril, inclòs).  

DIJOUS, 17 DE JUNY DE 2021, HORA A DETERMINAR
Sessió de formació i d’orientació per elaborar el 
projecte de sostenibilitat.

Les inscripcions s’obriran a partir del 29 d’abril 
(consultar el web).

DE LA 2A QUINZENA DE JUNY A LA 1A QUINZENA 
DE JULIOL DE 2021
Termini per presentar el projecte del curs  
2021-2022. 

OCTUBRE DE 2021
Acte de benvinguda i signatura del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  

GENER-FEBRER 2022
Sessió de formació d’orientació per elaborar la 
memòria. 

CURS ESCOLAR 2021-2022
Cada centre desenvolupa el seu projecte i rep 
formació, assessorament i acompanyament al llarg del 
procés, en funció de les necessitats específiques.

MAIG-JUNY 2022
Acte de cloenda del curs. 

Més de 1.500 organitzacions signants del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 
formen part de la Xarxa BARCELONA+SOSTENIBLE.

barcelona.cat/bcnsostenible

QUÈ US OFERIM? 
 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 i assessorament tècnic  
i pedagògic

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

 suport tècnic especialitzat en diverses 
temàtiques ambientals 

 recursos pedagògics  
per a les vostres actuacions

 el Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental (SDEA)

QUI HI POT PARTICIPAR?
Tots els centres d’educació infantil de 0 a 6 
anys, primària, secundària, estudis postobligato-
ris, cicles formatius, educació d’adults, educa-
ció especial i currículums adaptats de la ciutat 
de Barcelona.

COM HO HEU DE FER?
• EXPLICAR els propòsits del programa a la  

comunitat educativa del centre.

• REDACTAR el vostre projecte.

• OBTENIR el vistiplau de l’equip directiu.

• INSCRIURE-US a la Convocatòria Unificada 
de Programes del CEB. 

• ASSISTIR a dues sessions formatives.

• PRESENTAR el projecte a finals del curs escolar 
(juny-juliol de 2021).

http://www.barcelona.cat/escolessostenibles
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=17
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11305
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/5995/
www.barcelona.cat/bcnsostenible
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes#sima
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes#sima

