PLA D’ACCIÓ
B+S
SEMBRA
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1. Dades de l’organització
Nom:

SEMBRA NATURA S.L.U

Breu descripció:

Des de SEMBRA tenim la visió de ser la primera marca que acosti el món del
hort a tots aquells particulars, famílies i centres educatius que volen acostars’hi d’una manera fàcil i didàctica.
La nostra missió és posar un hort a cada vida.

Dades de contacte:

Av. Meridiana, 354, planta 9 A
08027 Barcelona
T. +34 935 418 577

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

28/06/2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
SEMBRA està format per un equip interdisciplinar d’experts en l’educació per projectes, agricultura i
jardineria amateur i empresa. Totes les persones de l’organització, cadascuna des de el seu àmbit
d’actuació, treballa pel desenvolupament del Pla d’acció.

Data de publicació del Pla d’acció:

28/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

31/12/2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

-

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
A SEMBRA, amb la missió de posar un hort a cada vida, volem transmetre els beneficis de tenir horts
a les ciutats, especialment a les escoles i a les cases amb famílies amb infants. És per això que hem
dissenyat productes i solucions per a que tots els públics puguin gaudir i aprendre de l’hort. A dia
d’avui ja disposem de 22 productes adreçats a les famílies i 2 productes adreçats a les escoles

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
El propòsit principal del pla d’acció és oferir a l’escola una sèrie de recursos pedagògics per a que puguin
treballar l’hort com a eina i projecte pedagògic.
L’objectiu és arribar al major número d’escoles per tal d’incrementar el verd a la ciutat i ajudar als alumnes a
fomentar la connexió amb la natura i el respecte mediambiental.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Desenvolupament projecte SEMBRA a l’escola Tardor-Hivern
Objectius:

Conceptualitzar i dissenyar el projecte
SEMBRA a l’escola de Tardor-Hivern per
a que els alumnes de Primària puguin
treballar l’hort de tardor i hivern de forma
transversal a l’aula.
Amb SEMBRA a l’escola volem contribuir
principalment al desenvolupament de la
competència bàsica del coneixement i
interacció amb el món físic a través de l’hort.
També afavoreix al desenvolupament de les
nou intel·ligències múltiples.

Breu descripció:

Dissenyar i materialitzar el projecte de Tardor-Hivern per acostar als més petits
el verd a les seves vides.

Més informació (enllaç):

https://sembra.eu/ca/escoles/sembra-a-l-escola/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Persona o àrea responsable:

Elisabet Fitó

Calendari d’execució previst:

Del juliol 2018 al juny 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip intern de 5 persones i xarxa col·laboradors.

Observacions:

Indicador/s:

Número d’unitats didàctiques produïdes i comercialitzades.
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5.2 Nom de l’actuació: Comunicació projectes SEMBRA
Objectius:

Aquesta línea afronta el repte de comunicar de
manera eficient els projectes educatius que fem
a SEMBRA a la ciutadania, per tal de estendre
la cultura de sostenibilitat i respecte cap al
medi ambient a la ciutadania.

Breu descripció:

Elaborar i portar a terme el pla de comunicació per difondre el projecte SEMBRA
a l’escola a través de les nostres xarxes socials, web i altres canals de
comunicació.

Més informació (enllaç):

https://sembra.eu/ca/escoles/sembra-a-l-escola/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Persona o àrea responsable:

Elisabet Fitó

Calendari d’execució previst:

Del juliol 2018 al juny 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip intern de 5 persones i xarxa col·laboradors

Observacions:

Indicador/s:

Número de visites al nostre portal web i número de seguidors a les xarxes socials.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:
28/06/2018

Desenvolupament projecte SEMBRA a
l’escola Tardor-Hivern

Número d’unitats didàctiques
produïdes

0

Desenvolupament projecte SEMBRA a
l’escola Tardor-Hivern

Número d’escoles on s’ha implantat el
projecte

0

Comuniació projectes SEMBRA

Número de visites al portal web de
SEMBRA

0

Comuniació projectes SEMBRA

Número de seguidors al Instagram

0

1r any
Data:
28/06/2019

2n any
Data:
28/06/2020
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7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del 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

10.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Col·laboració amb mestres d’educació Primària en actiu especialitzats en l’educació per projectes i
dissenyadors gràfics i fotògrafs.

9. Observacions
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