
 ESCOLES + SOSTENIBLES 
  Els centres educatius com a 

protagonistes  
per aprendre a transformar la 

ciutat 
 

www.barcelona.cat/escolessostenibles  



  

Diverses empreses, entitats, col·legis professionals, universitats, institucions i centres educatius han signat el 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, passant a formar part d'una xarxa d'actors per la sostenibilitat, que 

cooperen entre sí, que intercanvien informació, que comparteixen resultats i que participen d'un procés 

d'aprenentatge i canvi col·lectiu. 
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La xarxa Barcelona + Sostenible 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf


La missió del programa Escoles+Sostenibles és  
acompanyar els equips dels centres educatius per 
fomentar  

la CULTURA DE LA SOSTENIBILITAT als centres,  

incorporant criteris de sostenibilitat en tots els 
àmbits de la tasca educativa: l’entorn físic, la gestió 
del centre, el currículum, la vida quotidiana i la 
comunitat. 

L’objectiu és desenvolupar una mirada crítica sobre les accions 
realitzades i un procés d’aprenentatge que ens capacita i ens apodera. 



El viatge dins la xarxa Barcelona Escoles + Sostenibles és un procés de millora contínua, en espiral… 

El procés 
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Com ho fem? 

Assessoraments 

Formació de professorat 

Accions d’intercanvi 

Comunicació 

Recursos del programa 
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Treball en microxarxes 

Xarxa de centres educatius que, utilitzant la metodologia de Bcn Escoles + Sostenibles, desenvolupen, al mateix temps, 

projectes centrats en la mateixa temàtica. Hi ha un acompanyament i seguiment per part de la secretaria de 

Bcn Escoles + Sostenibles i, en alguns casos, de recursos i tècnics especialitzats. Permet intercanviar, compartir 
experiències i comparar dades. 

 
 

CENTRES 
EDUCATIUS  

Volen treballar una 
mateixa temàtica Microxarxa 

Dur a terme accions alineades amb 

els plans de l’Ajuntament per 

avaluar-ne els objectius i disposar 

de dades. 

Compartir bones pràctiques entre 

centres en una mateixa temàtica. 

Reforçar el procés metodològic 

d’elaboració de projectes en 

educació per la sostenibilitat. 

Objectius 



Treball en microxarxes 
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Projecte del curs 
ACCIÓ AVALUACIÓ RECERCA I DECISIÓ DIAGNOSI 

3 Sessions presencials d’intercanvi i de 
formació 

Acompanyament i assessorament 

Sssplau 

Pla de 

prevenció 

de residus 

Tinguem cura 

del planeta 

Ens ho 

mengem tot 

Embolcalls+ 

Sostenibles 

Mobilitat segura 

i 

sostenible 

Eficiència 

energètica 

Compostem i 

aprenem 
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Treball en microxarxes 
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Els agents implicats 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT BCN 

 

 

Diferents 

direccions 

(Residus, AEB, 

Qualitat 

Ambiental,...) 

 

 

 

 

 

 
SDEA 

alumnat 

famílies 

professorat 
Personal 

no 

docent 

Consorci 

d’Educació 

de 

Barcelona 

Treball en microxarxes 

Com es planteja una nova microxarxa? 

Demanda d’un 
departament/direcció/institució pública 

i/o Centres educatius 

Proposa 


