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Indicador 9.2. 
Escoles que participen 
en projectes d’educació 
ambiental

Nombre d’escoles que participen en projectes d’educació ambiental

Resultat: 
351 escoles participen en 
projectes d’educació ambiental

Expressa el nombre de centres educatius de Barcelona que desenvolupen projectes d’educació ambien-
tal i per la sostenibilitat (inclou tots els centres d’educació infantil 0-3 i 3-6, primària, secundària obliga-
tòria, secundària postobligatòria, cicles formatius i educació d’adults). Amb l’entrada en vigor del conveni 
entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la creació de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya 
(XESC), des del curs 2009-2010 tots els centres educatius de Barcelona que volen fer un projecte d’educació 
ambiental s’adhereixen a un únic programa, “Escoles + sostenibles” i participen a la xarxa XESC.
Per tant, es consideren aquells projectes que s’emmarquen en el programa “Escoles + sostenibles” de 
Barcelona, en què es convida les comunitats educatives dels centres a implicar-se en un moviment ciu-
tadà destinat a diagnosticar, aportar solucions i assumir compromisos per fer una ciutat més sostenible, 
començant per l’entorn més immediat, és a dir, per l’escola.

Fórmula: 
∑ Centres d’educació infantil 0-3 i 3-6, primària, secundària obligatòria, secundària 
post-obligatòria, cicles formatius i educació d’adults que desenvolupen projectes 
d’educació ambiental i per la sostenibilitat en el marc d’”Escoles + sostenibles”

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Secretaria del programa “Escoles + sostenibles”.
Ecologia urbana. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
--

Rellevància internacional:
--
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Resultat

El nombre de centres que, en el marc del 
programa “Escoles + sostenibles”, han portat a 
terme projectes d’educació ambiental ha estat 
de 351, que representen el 36,8% del total dels 
centres educatius de la ciutat. La major part 
d’aquests centres són de titularitat pública (fi-
gura 1). Els districtes de Sant Andreu i d’Horta-
Guinardó presenten la proporció més alta de 
centres educatius que participen en el programa 
(49,4% i 46,1%, respectivament) (figura 2). 

Dels 351 projectes, el 51% correspon a pro-
jectes d’iniciació al programa i, per tant, de dura-
da anual. La resta són projectes de consolidació 
de durada triennal.

217;
62% 

134;
38%

Centres privats/concertats

Centres públics

Figura 1. Tipologia de centres educatius, curs 2015-2016.
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Figura 2. Distribució dels centres participants per districtes, curs 2015-2016.
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Variació interanual

El nombre de centres participants en projec-
tes d’educació ambiental en el marc del progra-
ma “Escoles + sostenibles” ha augmentat lleu-
gerament, passant de 342 a 351 centres (+3%). 
Aquest augment ha estat a causa de la incorpo-
ració de 21 centres i la baixa de 12 centres.

La disminució dels projectes d’iniciació 
anuals (-6%) ha donat pas a l’augment dels pro-
jectes de consolidació triennals (+12%).
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Figura 3. Variació interanual per tipologia de projecte, curs 
2015-2016.
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Tendència 

El nombre d’escoles adherides al programa 
“Escoles + sostenibles” continua augmentant. 
La disminució del nombre de projectes anuals i 
l’augment dels projectes de consolidació trien-
nals denota la consolidació del programa entre 
les escoles participants.

Figura 4. Tendència dels projectes d’educació ambiental, 2000-2016.

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Projectes triennals 0 0 0 0 0 0 46 59 83 100 103 115 115 129 152
Projectes anuals 10 73 98 115 150 173 145 142 159 164 180 200 205 203 190
Total de projectes 10 73 98 115 150 173 191 202 242 264 283 315 320 332 342
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Reptes i oportunitats

d) La desacceleració de l’increment del 
nombre d’escoles que s’adhereixen per prime-
ra vegada al programa “Escoles + sostenibles” 
planteja el repte de seguir incentivant els cen-
tres escolars a integrar en els projectes educa-
tius la sostenibilitat ambiental a través del pro-
grama “Escoles + sostenibles”. 

La consolidació de la participació dels cen-
tres en el programa s’està traduint en el creixent 
nombre de projectes triennals. La continuïtat 
d’aquesta participació està possibilitant que els 
projectes siguin cada vegada més transversals 
dins les escoles implicant de manera més activa 
els diversos col·lectius de la comunitat educati-
va i aprofundint en les accions ambientals. 

Una de les oportunitats que es generen de 
la participació dels centres educatius en el pro-
grama és la seva implicació en els processos 
de millora de la ciutat. El treball en xarxa pos-
sibilita la seva participació en la implementa-
ció dels plans municipals vinculats als àmbits 
de la sostenibilitat. És el cas, per exemple, 
del Pla de prevenció de residus, en el marc del 
qual s’articulen projectes de compostatge co-
munitari, reducció del malbaratament alimen-
tari, etcètera, i del Pla de millora de la biodi-
versitat, en el marc del qual s’estan impulsant 
horts i jardins de plantes aromàtiques per aug-
mentar la diversitat d’insectes benèfics per a 
l’ecosistema. La participació en el programa fa 
possible que els centres formin part activa dels 
grups de treball de la xarxa Barcelona + Soste-
nible, per exemple els del Compromís de Barce-
lona pel clima. 

Per saber-ne més

A Barcelona: 
Web del Programa “Escoles + sostenibles”.

La bona trajectòria de funcionament del 
programa i els resultats assolits fins al mo-
ment plantegen l’oportunitat de donar conti-
nuïtat a les línies de treball iniciades i seguir 
impulsant tant l’adhesió de nous centres, com 
la innovació i millora de projectes ja iniciats.

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles

