PLA D’ACCIÓ
B+S
Federació catalana de
professors de dansa

1. Dades de l’organització
Nom:

Federació Catalana de Professors de Dansa

Breu descripció:

La Federació Catalana de Professors de Dansa es va fundar el febrer de 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 acull 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 Calis, Presidenta
Fabio Banchelli Gracia, Vocal
Paloma Torres Carceller, Vocal
Tel. 932112018.
Correus electrònics: fedecatadansa@yahoo.es

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

07/02/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
La Junta de la Federació ha decidit quins plans d´actuació es duran a terme i es comunicarà a totes
les escoles federades perquè ho posin en pràctica. Es farà un seguiment del grau d´actuació.
Data de publicació del Pla d’acció:

18/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

31/12/2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

2017/2018
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1473.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Vam participar l´any anterior. Hi ha propostes que es van assolir satisfactòriament i d´altres que
s´han de consolidar. Aquest any també posarem en marxa noves actuacions que involucrin totes les
escoles.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Conscienciar els alumnes de les nostres escoles la vessant social de la sostenibilitat. Totes les
actuacions requereixen una implicació activa dels alumnes. D´altra banda proposem actuacions de la
vessant ambiental.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Espectacles per a gent gran
Objectius:

Organitzar entre un i dos espectacles a centres
per a gent gran durant el segon i tercer
trimestre del curs 2018-2019.

Breu descripció:

Una acció que certes escoles ja havien provat anys enrere. Es tracta d’organitzar
petites funcions (mitja hora – una hora) per a gent gran. Aquests petits actes
animen el dia a dia de la gent gran i consciencia als estudiants.
La Federació s’encarregarà de contactar amb centres per a gent gran i organitzar
els espectacles. També s’encarregarà de coordinar les escoles adherides al pla.
Els/les alumn@s de les escoles adherides ballaran en grups dirigits per
professors/es de la Federació.

Més informació (enllaç):

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:
9.5, 9.7
Persona o àrea responsable:

Fabio Banchelli Gracia

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

S’ha de decidir encara quins centres de gent gran acolliran els
espectacles.

Nombre d’actuacions realitzades
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5.2 Nom de l’actuació: Xerrada sobre nutrició
Objectius:

Conscienciar als alumnes sobre el consum
d’aliments saludables.

Breu descripció:

La Federació té contactes amb especialistes en nutrició per esportistes. Hem
pensat en organitzar una xerrada dirigida a estudiants i pares/mares que
serveixin per instigar una dieta saludable.
Les escoles adherides al pla faran d’agent difusor d’aquesta actuació. Els/les
professors/es de les escoles animen a estudiants i pares/mares a participar en
l’activitat.
La Federació contactarà amb el/la ponent de la xerrada així com s’encarregarà de
trobar el lloc i la data per l’activitat.

Més informació (enllaç):

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:
3.5, 7.6

Persona o àrea responsable:

Isabel Porcar

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

El lloc on es realitzarà aquesta activitat queda per determinar.
Proposem la seu de la Federació o bé una sala de la Fàbrica del
sòl.
Nombre de xerrades realitzades
Nombre d’assistents a les xerrades
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5.3 Nom de l’actuació: Xerrada sobre diversitat de gènere a la dansa
Objectius:

Realitzar entre una i dues xerrades al llarg del curs 2018-2019

Breu descripció:

La dansa encara es concep com una activitat “de noia”. Des de la Federació volem
organitzar xerrades a centres escolars per fer veure a estudiants i pares/mares
que la dansa és per a tothom.
La Federació s’encarregarà de contactar centres escolars per tal d’organitzar
l’activitat. Les escoles federades i adherides al pla faran difusió d’aquesta
actuació. Es demanarà a un o més estudiants federats que participin en la
xerrada.

Més informació (enllaç):

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:
7.2, 9.6

Persona o àrea responsable:

Fabio Banchelli

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Necessitem contactar amb centres escolars per saber si tenen
interès en participar en el projecte.

Nombre de xerrades realitzades
Nombre d'assistents a les xerrades
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5.4 Nom de l’actuació: Recollida de roba
Objectius:

Organitzar entre una i dues jornades de
recollida de roba als centres de dansa al final
del primer i tercer trimestre.

Breu descripció:

Tots els centres de dansa troben muntanyes de roba que la gent es deixa.
S’organitzarien una o dues jornades al curs on recollir tota aquesta roba que està
en perfectes condicions i donar-la a organitzacions que la faci arribar a gent amb
necessitats.
Les escoles seran les encarregades d’organitzar i gestionar aquesta activitat. La
Federació farà el seguiment de l’actuació en cadascun dels centres.

Més informació (enllaç):

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:
5.3, 5.10

Persona o àrea responsable:

Isabel Porcar

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de peces de roba recollida
Kg de roba recollits
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5.5 Nom de l’actuació: Promoure l’ús d’ampolles reutilitzable
Objectius:

Reduir el consum d’envasos de plàstic i
fomentar l’ús d’envasos reutilitzables

Breu descripció:

A les classes de dansa s’ha d’assistir amb aigua per mantenir-se hidratat. Volem
aconseguir que el 100% dels assistents a classe facin ús de les cantimplores
reutilitzables per estalviar el consum de envasos de plàstic.
Per promoure-ho també s’ha fet la proposta de crear una cantimplora amb el logo
de la Federació de manera que els alumnes es sentin part d’aquesta acció.

Més informació (enllaç):

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:
5.3, 5.8, 9,3, 9.10

Persona o àrea responsable:

Isabel Porcar

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Percentatge de ús d’envasos reutilitzables a classe
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5.6 Nom de l’actuació: Digitalització de circulars i altres documents
Objectius:

Reducció de l’ús del paper en la transmissió de
informació.

Breu descripció:

Poc a poc estem portant les circulars de la Federació a la web però encara hi ha
moltes escoles que fan servir grans quantitats de paper per fer arribar
informació a les famílies. Volem incentivar l’ús del correu electrònic i pàgines
web per estalviar l’ús de paper.
La Federació inclourà la recomanació de fer ús de mitjans electrònics en totes les
seves circulars.

Més informació (enllaç):

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:
4.9, 5.8, 6.9, 7.10

Persona o àrea responsable:

Fabio Banchelli

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre d'escoles que han passat a la digitalització de circulars i
documents
Nombre d'escoles que no lliuren informació en paper als alumnes i
famílies
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:
26/05/2018

Espectacles per a gent gran

Nombre d'actuacions realitzades

1-2 actuacions

0 actuacions

Xerrada sobre nutrició

Nombre de xerrades realitzades
Nombre d'assistents a les xerrades

1 xerrada
~20 assistents

0 xerrades

Xerrada sobre diversitat de gènere
a la dansa

Nombre de xerrades realitzades
Nombre d'assistents a les xerrades

1-2 xerrades
~50 assistents

0 xerrades

Recollida de roba

Nombre de peces de roba recollides
Kg de roba recollits

20 peces de roba

0 peces de roba

Promoure l’ús d’ampolles
reutilitzable

Percentatge de ús d’envasos
reutilitzables a classe

100% ampolles
reutilitzables

Menys del 100%
ampolles
reutilitzables

Digitalització de circulars i altres
documents

Nombre d'escoles que han passat a la
digitalització de circulars i documents
Nombre d'escoles que no lliuren
informació en paper als alumnes i
famílies

0 escoles

77 escoles
(total federats a
la província de
Barcelona)

1r any
Data:

2n any
Data:
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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

9. Observacions
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