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Quan un centre educatiu presenta un projecte d’Escola + Sostenible (BcnE+S), té àmplia llibertat tant per 

escollir la temàtica que considera més adient a les necessitats i possibilitats de la seva escola o institut, com 

per decidir com ho farà, les diferents estratègies didàctiques que emprarà, quins dels diversos actors de la 

comunitat educativa hi participaran, l’estil de participació i d’implicació, el nombre i la dimensió dels 

compromisos que adquireix, l’ordre i el ritme. Tots els projectes, però, expliciten la voluntat de generar 

canvis significatius cap a la sostenibilitat. 

El projecte d’Escola + Sostenible no hauria de ser un “bolet” en l’ideari del vostre centre, ni en el projecte 

curricular, ni en la resta de documentació escrita on s’expliciti aquest ideari, sinó que l’hauria d’impregnar 

transversalment i amb coherència entre el què està escrit i la pràctica diària.  

El projecte ha de recollir les vostres intencions i és una hipòtesi de 

treball que s’anirà enriquint i ajustant al llarg del curs escolar, i 

pot seguir en els propers cursos. No hi ha un llistó predeterminat 

per superar. Cada centre ha d’analitzar el seu punt de partida i 

determinar els seus objectius i les seves accions, tenint en compte 

que no interessa tant el punt on s’arriba com el progrés continuat. 

El resultat serà la síntesi entre el que és desitjable i el que és 

possible. 

INSTRUCCIONS 

Un projecte ... quin projecte? 
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•Quan parlem d’iniciar un projecte ens referim a que el centre explicita la voluntat d’entrar a la xarxa 
BcnE+S i de generar canvis significatius cap a la sostenibilitat en una temàtica determinada o en 
diferents àmbits del context escolar. Per tant ens proposem fer una diagnosi del punt de partida i 
iniciar un pla d’acció per començar a introduir millores . 

 

•Quan parlem de millorar ens referim a introduir millores significatives en una temàtica determinada 
o en diferents àmbits del context escolar. Implica qualsevol de les temàtiques (l’ús i la gestió dels 
recursos, millores en la infraestructura, en els espais del centre o l’entorn, millora de la biodiversitat, 
etc.) així com en l’organització i representativitat de l’alumnat, en les comissions, en els hàbits de les 
persones, etc. Proposar-nos fer una millora implica avaluar i, per tant, diagnosticar altre cop el punt 
de partida.  

Projecte d’iniciació o millora: 

•Quan parlem de mantenir o continuar igual ens referim a que el centre segueix duent a terme les 
mateixes accions i avaluant-les en el marc del pla anual. 

Projecte de continuïtat: 

•Quan parlem d’un projecte triennal (proposta oberta als centres que fa com a mínim tres cursos que 
estan al programa) ens referim a fer un pas més enllà elaborant un projecte a tres anys vista. 
Aquesta modalitat implica fer una memòria del que ha passat els anys anteriors i que susciti una 
mirada àmplia i una reflexió global que ens ajudarà a trobar pistes per fer, en els pròxims tres cursos, 
els ajustos més adients assistint a un seminari d’avaluació i millora .  

 

•Aquest projecte ens acosta a una transformació en com s’ensenya i s’aprèn a l’escola que ha de 
quedar reflectida en el projecte educatiu i en els altres documents interns i externs. Ens proposem 
vetllar per 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 tots els 
àmbits de la seva tasca educativa per tal de promoure una mirada crítica sobre el que fem i obrir 
horitzons de possibilitats sobre el que podem millorar.  

 

•Aquests projectes contribueixen a l’objectiu de formar persones conscients d’elles mateixes, del seu 
entorn i dels límits ambientals, que se senten responsables de cercar camins per a un 
desenvolupament ecològicament viable, socialment equitatiu i econòmicament just per distribuir 
riquesa; de formar persones actives i creatives, hàbils per clarificar valors i interessos, imaginar 
alternatives, negociar solucions i participar en la seva implementació. 

 

Projecte triennal: 
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A continuació us expliquem com utilitzar l’instrument per al disseny del projecte d’Escola + Sostenible que 

inclou; 

- una breu descripció de qui sou,  

- una segona part per prendre consciència, compartir i comunicar el punt de partida del centre,  

- una tercera part amb la programació pròpiament dita. 

 

Abans de tot, cal que decidiu quina modalitat de projecte dureu a terme: 

 

A continuació us detallem què trobareu a cadascun dels apartats del projecte: 

1. Com és el vostre centre? Fem la fotografia 

Aquest apartat l’heu d’emplenar tots els centres que formeu part de la xarxa. S’ha de revisar anualment i 

canviar el que sigui necessari. 

1.1. Dades de contacte 

Dades actualitzades de contacte amb el centre i amb les persones coordinadores. 

1.2. Dades del centre 

Dades actualitzades del nombre de professorat i alumnat així com les diferents empreses que presten 

serveis al centre educatiu. 

 

Com escriurem el projecte? 
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1.3. Dades de les iniciatives socioambientals de la ciutat de Barcelona 

Pel fet de formar part de la xarxa Escoles + Sostenibles, formeu part també de la xarxa Barcelona + 

Sostenible. El Mapa B+S (http://www.bcnsostenible.cat/) visualitza totes les iniciatives socioambientals 

de la ciutat de Barcelona. Com a centre educatiu que participa a la xarxa BcnE+S apareixeu al mapa i us 

permet compartir les iniciatives que dueu a terme en el centre en termes de sostenibilitat. 

La informació que s’actualitza en aquest apartat, queda recollida al Mapa B+S. Podeu modificar aquesta 

informació en qualsevol moment. Des de la secretaria ens servirà per filar més prim en oferir-vos 

recursos concrets en base al que teniu al vostre centre. 

En la graella de descriptors veureu que s’han agrupat en 3 àmbits: la gestió de recursos del centre, la 

millora de l’entorn escolar i les relacions amb l’exterior del centre. Anoteu a la primera columna si ho 

teniu o no en funcionament i a la segona columna si aquella temàtica la voleu iniciar, consolidar o 

millorar en el projecte anual o triennal en curs. Afegiu una fotografia per evidenciar tot allò que ja teniu 

al centre. Anoteu a la darrera columna aquelles observacions que vulgueu. 

 

2. Punt de partida 

Aquest apartat l’heu d’emplenar tots els centres que formeu part de la xarxa. S’ha de revisar anualment i 

canviar el que sigui necessari.  

Es tracta de 3 àmbits o contextos escolars en els que cal que reflexioneu i detecteu en quin grau s’ha tingut 

en compte l’educació per la sostenibilitat. El primer és l’ideari del centre que es concreta en el Projecte 

Educatiu, el Projecte de Direcció o altra documentació escrita, d’ús intern o pública. El segon és 

l’organització interna i clima social del centre, que es concreta en els aspectes de participació, comunicació i 

actituds davant dels canvis. El tercer àmbit és el de les relacions externes que es concreta en el treball en 

xarxa en projectes compartits amb altres centres o entitats. 

Tenint en compte les situacions “tipus” que es descriuen a cada apartat, heu de valorar de l’1 al 5 la situació 

en la que us trobeu al vostre centre. Entre la situació 1 i la situació 5 poden donar-se moltes casuístiques 

diferents. 

La darrera casella de cada apartat us permet justificar i ampliar cadascuna de les valoracions. Expliqueu 

breument la vostra situació actual, especificant els punts forts, les potencialitats, les debilitats... En aquest 

apartat també podeu aportar evidències, si les teniu. Tot allò que vulgueu millorar ho podeu incorporar en el 

projecte (apartat 3.). 

Per analitzar aquest punt de partida tindreu un document d’orientacions i exemples de cada apartat que us 

serà d’ajut. 

 

 

 

http://www.bcnsostenible.cat/
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3. Projecte 

 

3.1. Descripció del projecte 

Aquest apartat l’heu d’emplenar tots els centres que feu un projecte d’iniciació, millora o triennal.  

3.1.1. Títol 

Penseu un títol atractiu que resumeixi el que fareu en el vostre projecte, el canvi que voleu assolir... 

3.1.2. Explicació del projecte  

Descriviu el més concretament possible què voleu fer, com ho fareu, qui hi participarà, com sabreu 

que ho heu assolit... Hem afegit unes preguntes a mode de suggeriment que creiem que hauríeu de 

respondre, però podeu adaptar el format a la vostra manera d’expressar-vos, a la manera en com 

des del centre heu pensat i dissenyat el que voleu fer, etc. També podeu afegir enllaços a altres 

documents per ampliar la informació si és que hi ha coses que ja teniu escrites. 

Què voleu fer? Aconseguir? 
Canviar? Quin repte teniu? 

Objectiu general del projecte a un/tres anys vista. Justifiqueu-lo 
breument. 

Com ho voldreu fer? Descripció del procés a un o més anys vista. Expliqueu breument 
com aconseguireu assolir el repte que us heu marcat. Tingueu en 
compte les diferents fases que proposa el programa: motivació, 
diagnosi, decisions, pla d’acció i avaluació (enllaç a la guia). 

Amb qui ho fareu? Com us 
organitzareu? Com es 
prendran les decisions? 
 

Qui ha decidit el projecte? Qui prendrà les decisions? Com 
incrementareu les oportunitats i millorareu els processos de 
participació i decisió, per afavorir l'autonomia d'infants i joves? 
Hi ha comissió coordinadora o similar? Qui en forma part?  
Amb quins agents compteu per tirar endavant el vostre projecte? 
Com es motivarà i afavorirà la participació de tota la comunitat 
educativa? 
Us podeu inspirar en les situacions suggerides a l’apartat 2 
(organització interna - participació).  

Col·laboració en xarxes Participareu o portareu a terme iniciatives en xarxa? En quines? 
Aquestes col·laboracions fan sinèrgia amb el projecte que 
presenteu? 
Per descriure les millores o nous projectes amb altres centres o 
entitats us podeu inspirar en les situacions descrites a l’apartat 2 
(relacions externes - treball en xarxa). 

Com voleu comunicar? 
 

Quins mecanismes de comunicació preveieu per donar a conèixer 
allò que feu a la resta de la comunitat educativa? I al vostre entorn 
(barri, ciutat, etc.)? 
Per incrementar les oportunitats i la quantitat d’actors involucrats, 
descriure els mitjans i les característiques dels processos 
comunicatius sobre el projecte i altres temàtiques ambientals, us 
podeu inspirar en la situació descrita a l’apartat 2 (organització 
interna - comunicació). 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/4186/novaguiaa21versioimprimir.pdf
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Com sabreu que ho heu 
aconseguit? Com sabreu que 
aneu avançant? 
 

Com penseu avaluar les millores o transformacions explicades en 
els anteriors apartats? 
Qui farà l’avaluació? Es pot millorar la participació en algun dels 
processos de l’avaluació? 
Descriviu les metodologies i/o instruments d’avaluació que 
utilitzareu per fer el seguiment del projecte. 
 

Penseu incorporar-ho al PEC 
o altres documents i 
coherentment a les 
programacions anuals del 
centre i al dia a dia? 

En aquest apartat plantegeu els canvis metodològics, d’organització 
humana, horària, canvis en els espais, etc. necessaris per poder 
avançar. En quins documents ho referencieu? 
La millora ha de ser coherent amb la situació de partida que s’ha 
definit a l’apartat 2 (ideari del centre). 

 

3.1.3. Objectius específics i pla d’acció 

Cal identificar els objectius específics del què heu descrit en l’explicació del projecte. Per a cada 

objectiu específic, anoteu les accions que fareu per assolir-lo, qui coordinarà cada acció, qui la durà a 

terme, quan la fareu i com sabreu que ho heu aconseguit. Per als projectes triennals, cal especificar 

en quin curs es durà a terme l’acció o si serà al llarg del trienni.  

Si aquests objectius específics els incloeu al pla anual, aleshores annexeu el pla anual o la part en la 

que hi constin a l’apartat corresponent del 2. Punt de partida. 

Ull! Cal tenir en compte d’incorporar els objectius que fan referència als descriptors d’iniciatives 

socioambientals de la graella 1.3. i que heu marcat com a “ho volem millorar”. 

 

3.2. Acompanyament Escoles + Sostenibles 

Aquest apartat l’heu d’emplenar tots els centres que formeu part de la xarxa. S’ha de revisar anualment i 

canviar el que sigui necessari. 

3.2.1. Inscripció a les microxarxes amb recursos externs 

Actualment el programa BcnE+S ofereix les següents propostes específiques. Feu un cop d’ull a 

cadascuna de les microxarxes amb recursos externs a través del següent enllaç i a continuació 

marqueu si voleu participar-hi. Aquesta és la inscripció vinculant, si en el moment de fer el projecte 

encara no sabeu si hi participareu o no, deixeu-ho en blanc. Aquestes inscripcions romandran 

obertes fins el 30 de setembre del nou curs escolar. 

3.2.2. Formació 

Aquesta informació ens serveix a nosaltres per diagnosticar les demandes dels centres, però tingueu 

present que no és una demanda vinculant. Podeu clicar tantes opcions com us interessin. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/programes/page/microxarxes
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3.2.3. Assessorament personalitzat al centre 

El programa ofereix un assessorament personalitzat a tots els centres que ho sol·liciteu. Indiqueu-

nos si voleu que vinguem i nosaltres ens posarem en contacte per concretar dia i hora. 

3.2.4. Recursos 

Aquesta informació ens serveix a nosaltres per diagnosticar les demandes dels centres, però tingueu 

present que no és una demanda vinculant. Aquestes demandes es faran quan sigui el moment 

oportú. Estigueu atents als nostres canals de comunicació. Podeu clicar tantes opcions com us 

interessin. 

3.2.5. Recursos del Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) 

L’SDEA disposa de recursos pel treball educatiu per la sostenibilitat. Feu un cop d’ull a la seva web. Si 

teniu clar el que necessiteu, anoteu-ho i a l’inici de curs ens posarem en contacte amb vosaltres per 

concretar el préstec. 

3.2.6. Altres demandes 

Anoteu en aquest apartat qualsevol altre comentari que vulgueu fer referent al servei que s’ofereix 

des de la secretaria de BcnE+S. 

 

3.3. Suport econòmic 

Aquest apartat només l’heu d’emplenar els centres que vulgueu tramitar la sol·licitud de subvenció 

econòmica. 

Detalleu el més acurat possible les despeses previstes al llarg del curs o del trienni per tal de desenvolupar el 

projecte. Tingueu en compte en quina modalitat de projecte us trobeu i per tant la quantitat màxima de 

subvenció que se us pot atorgar. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/uncategorised/page/servei-de-documentacio-deducacio-ambiental

