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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom:  FEDERACIÓ CATALANA DE PROFESSORS DE DANSA 
 
Breu descripció: La Federació Catalana de Professors de Dansa es va fundar al febrer 1988. El 
seu objectiu és millorar l´ensenyament de la dansa a les escoles i defensar els interessos dels 
associats. La Federació inclou les quatre Associacions Catalanes (Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona). Tanmateix aculleix totes les escoles associades així com l´alumnat formant una entitat 
global per millorar la pràctica de la Dansa a Catalunya. 
 
Dades de contacte: ISABEL PORCAR (Presidenta), FABIO BANCHELLI ( vocal), PALOMA TORRES 
(vocal), tel. 932112018 – email: fedecatadansa@yahoo.es, isabelporcarballet@yahoo.com, 
fbg.toke@gmail.com  
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7/02/2017 
 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 
Breu descripció del procés d’elaboració:  
La Junta de la Federació ha decidit quins plans d´actuació es durant a terme i es comunicarà a 
totes les escoles federades perquè ho posin en pràctica. Es farà un seguiment del grau d´actuació. 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 8/06/2017 
 
Vigència del pla d’acció: 31/12/2017 
 
Personal implicat: presidenta, sota-president, vocals. 
 
 
3. DIAGNOSI 

 
Tot i que les escoles tenien coneixement dels plans de sostenibilitat, algunes d´elles no els havien 
posat en pràctica. Els motius que ens han portat a elaborar el pla d´acció han sigut a 
conseqüència de veure que les nostres escoles associades no tenien en compte els plans de 
sostenibilitat que la Federació ja havia proposat. 
 
 
4. FINALITAT 

 

Totes les escoles s’impliquin de la mateixa manera en els plans d´actuació i d´una manera 
eficient. 
Els alumnes d´aquestes escoles també seran conscients de les seves actuacions i donaran 
importància a l´actitud sostenible. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: FOMENTAR I GENERALITZAR L´ÚS D´ALIMENTS MÉS 
SALUDABLES 

Objectiu/s:  
Fer que la joventut sigui conscient de la importància d´una dieta saludable i dels beneficis que els 
hi aportarà en el mon de la dansa, en família i en el seu desenvolupament com a persona. 
 

Breu descripció:  
Farem unes fitxes d´aliments explicant les seves propietats, com vitamines, minerals etc. I 
explicarem els beneficis que aporten. També recomanarem els aliments adequats pel exercici 
físic perquè repercuteixi positivament en el seu benestar. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_X_ Ambientals        
_X_ Socials     
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
_X_ d’innovació 
__ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
3.5 
 
Persona o àrea responsable:  
Junta Federació Catalana de Professors de Dansa 
Calendari d’execució previst:  
12/06/2017 
Recursos humans i econòmics:  
Professorat de les escoles associades. 
Observacions:  
 
 
Indicador/s: En una data determinada preguntarem a les escoles si estan seguint el pla. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
Esperem que totes les escoles ho hagin implantat. 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  
 

 

   4  

 
5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: PROMOURE I OPTAR PER UNA MOBLITAT SEGURA, SOSTENIBLE I 
ACTIVA. 

Objectiu/s:  
Fomentar la mobilitat a peu o transport públic. 
 

Breu descripció:  
Aconsellarem a les escoles que posin els transports públics més propers als seus establiment als 
seus fulletons de propaganda i informació, així com pàgines webs. 
També dir als alumnes que es desplacin a peu o transport públic. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_X_ Ambientals        
_X_ Socials     
_X_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_X_ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
2.5 
 
 
Persona o àrea responsable:  
Junta de la Federació 
Calendari d’execució previst:  
Tot l’any 
Recursos humans i econòmics:  
Professorat i alumnes de les escoles. Recursos econòmics: propaganda que facin les escoles. 
Observacions:  
 
 
Indicador/s:  Escoles que posen en pràctica l’actuació. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Que totes les escoles ho hagin posat en 
pràctica. 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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6. AVALUACIÓ 

 
Indicadors de seguiment 
Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat 
de l’indicador 

al cap d’un any 
Estat actual 1r any 2n any 

FOMENTAR I GENERALITZAR L´ÚS 
D´ALIMENTS MÉS SALUDABLES 

En una data determinada 
preguntarem a les escoles si estan 
seguint el pla 

Esperem que 
totes les escoles 
ho hagin 
implantat. 
 

Aprovat, no 
implantat 

  

PROMOURE I OPTAR PER UNA MOBLITAT 
SEGURA, SOSTENIBLE I ACTIVA. 

Escoles que posen en pràctica 
l’actuació  

Que totes les 
escoles ho hagin 
posat en 
pràctica. 

Aprovat, no 
implantat 
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen 
el pla d’acció 
 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.1
0 

 
 
8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA  

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 
 
Sector de l´ensenyament, esport i arts escèniques. Els projectes són: viatges culturals, sortides 
esportives, espectacles de dansa, cursos de formació.  
 
 
 
9. OBSERVACIONS 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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