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Introducció 
En aquest document trobareu indicacions i consells per orientar-vos en la realització de la 
memòria anual del programa Barcelona Escoles+Sostenibles (E+S) mitjançant el gestor de 
documents i recollir, així, els aspectes més significatius d’aquest curs i la seva avaluació. 
 
 
Per què val la pena fer una memòria? 
Pel centre educatiu, la redacció de la memòria és una oportunitat per avaluar l’experiència 
pròpia, analitzar canvis, recollir els èxits aconseguits i afavorir la comprensió dels 
obstacles. És una eina que ens permet aprendre i millorar el model d’escola tot innovant 
en el camp de l’educació ambiental. Un bon instrument avaluatiu que ens facilitarà la 
concreció d’un nous projecte que incorporin tot allò que l’escola ja ha aconseguit assolir 
en el seu camí cap a la sostenibilitat. 
 
La memòria també és útil per comunicar tot el procés a fora del centre, tant per mantenir 
el contacte amb E+S i rebre els nostres suggeriments, com per difondre-la entre famílies, 
entitats i altres centres educatius. El Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) 
disposa d’una selecció de memòries de temàtica i tipologia diversa que, a manera 
d’exemple, poden ser consultades. 
 
A més a més, una vegada realitzada, és un document que s’afegeix de manera permanent 
a la cultura del centre i dóna facilitats al professorat nouvingut. Penseu en diferents 
maneres de donar-la a conèixer al claustre, a l’alumnat, a la festa final de curs, a les 
reunions amb les famílies, en el vostre lloc web, etcètera. 
 
 
Com us podeu organitzar? Qui fa la memòria? 
La memòria hauria de ser el resultat d’una reflexió conjunta entre el professorat, 
l’alumnat, les famílies, el personal no docent o altres col·lectius. Quanta més participació 
hi hagi de la comunitat educativa en el programa E+S, més recomanable és que cada 
col·lectiu intervingui en la seva elaboració. És important recollir la percepció de tota la 
comunitat, els seus aprenentatges, la pròpia participació, la detecció de millores 
aconseguides i les que han quedat pendents. 
 
Donada la diversitat de realitats en els centres, us oferim algunes propostes sobre com 
organitzar-vos i com redactar la memòria: 
  



 
 
 
Proposta 1 
El professorat de la comissió coordinadora s’encarrega d’elaborar la memòria. Hi pot 
haver un repartiment de les tasques, segons la implicació en cada acció o cada àmbit, o 
que la redacció l’assumeixi el dinamitzador principal. En aquest cas, és necessari que tot 
el professorat participant faci balanç conjunt del projecte abans de la redacció. 
 
Proposta 2 
La comissió coordinadora, formada per professorat i alumnat, decideix conjuntament el 
contingut de la memòria. El professorat s’encarrega de la redacció principal però 
l’alumnat hi juga un paper destacat, depenent de l’edat, col·laborant en diverses 
activitats: tria d’evidències, elaboració d’una enquesta i anàlisi dels resultats, entrevistes 
a persones clau, recollida d’idees de millora en una bústia o en debats a l’aula o, 
directament, redacció d’una part de la memòria amb la seva percepció. 
 
Proposta 3 
A la comissió hi intervenen representants de tota la comunitat educativa (famílies, 
personal no docent, educadores, monitors i altres). Cadascun dels col·lectius implicats 
avalua les actuacions en que participa, aportant la seva visió i propostes de millora. 
 
Proposta 4 
Més enllà de la composició de la comissió coordinadora, el projecte d'E+S és un projecte 
de centre i, per tant, tothom ha de tenir l’oportunitat de fer les seves aportacions. La 
comissió s’encarrega de la coordinació i incorporació de les aportacions de tothom en la 
memòria. Per això, s’estableixen els espais i canals necessaris per recollir els seus 
arguments: debats a l’aula entre alumnat, reunions de cicles o departaments, trobades 
amb el personal no docent, comunicats amb les famílies, etcètera. 
 
 
La memòria amb el gestor de documents 
Durant molt anys la memòria va tenir un format lliure, cosa que sovint dificultava 
l'enfocament en els aspectes més rellevants, no es relacionava amb el projecte inicial o 
s'acabava traspaperant amb el pas del temps. 
 
A partir del 2013, responent a les demandes del centres de la xarxa, E+S va posar al vostre 
abast el gestor de documents, una eina per centralitzar la documentació referent al 
projecte i la memòria, simplificar la seva realització, permetre el seguiment constant al 
llarg del curs i la participació col·lectiva en la seva redacció. 
 
 



 
 
Com fer la memòria? 
La memòria es redacta en l'espai destinat a aquest ús en cadascun dels àmbits (motivació, 
diagnosi, decisions, acció i avaluació), just a continuació dels camps del projecte. 
Observant els objectius, les accions, els criteris i els indicadors que us havíeu proposat en 
el projecte, podeu redactar amb facilitat els resultats, les propostes i les vostres opinions. 
 
El fet que l’accés i l´ús del gestor de documents sigui continuat al llarg del curs permet 
actualitzar el projecte i anar escrivint la memòria (avaluació) a mesura que s'esdevenen 
les actuacions. 

 
Tot i que l'espai és diàfan i us hi podeu estendre tant com vulgueu, us recomanem que 
tingueu en compte la següent informació a l'hora d'emplenar aquest apartat i que sigueu 
sintètics i clars. Per a formació complementària podeu fer servir la pestanya de «Suport» 
(mireu més endavant). 
 
 
Aspectes rellevants 
Amb qui ho hem fet? Participació, col·laboracions i responsabilitats  
És important identificar els col·lectius de la comunitat educativa que pertanyen a la 
comissió coordinadora o aquelles persones que comparteixen una perspectiva comuna del 
projecte de centre que han estat actius en el desenvolupament del projecte, la seva 
participació i com ho han fet (professorat, alumnat, famílies, personal no docent, centres 
propers, entitats de barri, etc. ). A més a més, és recomanable fer constar els factors que 
han afavorit o dificultat la seva participació.  
 
És important també que especifiqueu si heu disposat d’altres col·laboracions (entitats, 
associacions, altres escoles...), com s’han gestionat i quina influència han tingut en el 
disseny de les actuacions, quin paper ha jugat cadascú en la decisió i realització de les 
accions/activitats. 
 
Com ho hem fet i què hem aconseguit? Descripció i valoració del procés i els resultats  
És a la memòria on establim el grau d'assoliment de les accions desenvolupades a partir 
dels criteris i indicadors del projecte. El fet de tenir-los separats per cada àmbit 
(motivació, diagnosi, decisió, acció i avaluació) facilita l'anàlisi dels resultats i la detecció 
dels desequilibris existents. Els criteris s'han demostrat vàlids segons els vostres objectius? 
Comenteu breument els avenços detectats enguany i penseu propostes de millora en 
l'avaluació pel proper curs. Amb aquest compromís de millora constant, és important fer 
una revisió dels objectius, els criteris d'avaluació i els indicadors.  
 
 



 
 
 
I les evidències, es corresponen als indicadors plantejats? Les evidències són testimonis 
observables que il·lustren i us permeten deixar constància, de manera objectiva, del grau 
d’assoliment dels objectius que us havíeu proposat. Mitjançant aquestes evidències podeu 
fer un seguiment dels objectius alhora que us aporta informació útil per a la difusió dins i 
fora del centre. Si voleu adjuntar alguna d'aquestes evidències ho podeu fer en format de 
text, imatge o enllaç en la pestanya d'«Altres».  
Entre altres tipus d’evidències, les més usuals que podeu incloure són les fotografies, 
fotocòpies de treballs de l’alumnat, actes o informes de la comissió coordinadora, 
programacions amb ambientalització curricular, enllaços a materials penjats a Internet, 
enquestes de satisfacció o qualsevol altre eina d’avaluació. 
 
Finalment, si heu participat en els programes Apropa’t als Parcs, Embolcalls + Sostenibles, 
Ens ho mengem tot, Tinguem Cura del Planeta, Compostem i aprenem o Pla de Prevenció 
de Residus, també podeu explicar els vostres assoliments breument. 
 
Valoració sobre el suport del programa Barcelona Escoles+Sostenibles 
En la pestanya de suport, també hi ha un apartat destinat com a memòria perquè hi 
escriviu breument, si s'escau, quins i com heu aprofitat els recursos i activitats que ofereix 
el Servei de Documentació Ambiental (SDEA) i el programa (Bioblitz, FICMA, plantes i llaç 
protector, publicacions), respectivament. 
 
Podeu afegir comentaris sobre la utilitat del servei d'assessorament, l'aprofitament de la 
formació rebuda (cursos, seminaris, xerrades), les reunions a la secretaria del carrer Nil 
Fabra o les visites presencials. També agrairíem que valoréssiu el butlletí quinzenal i feu 
aportacions positives per millorar el servei i adaptar-lo a les vostres necessitats. Ens 
agradaria que compartíssiu la vostra valoració i que opinéssiu sobre futures demandes 
que us poden interessar. Els vostres suggeriments són importants per millorar el 
programa! 
 
 
Recordeu que la memòria és una eina útil pel centre i que, per tant, com millor 
informació disposem de les accions, millor serà el document resultant. Això no vol dir que 
escrivim textos llarguíssims sinó que sintetitzem què s'ha esdevingut i com ho hem viscut 
al llarg del curs. Imagineu-vos que la memòria la llegirà una persona professora 
nouvinguda per continuar el procés el curs vinent i que amb la informació que contingui 
sàpiga transmetre el compromís amb l'educació per la sostenibilitat del vostre centre. 
 
 
 



 
 
Un recordatori sobre el gestor què cal que tingueu present 
Per facilitar el treball amb els documents que aneu actualitzant, el gestor disposa d'un 
boto específic de color blau per imprimir la memòria: «pdf memòrira». Si el cliqueu, se us 
crearà un document d'Acrobat Reader que podreu desar o imprimir en paper per treballar 
en les reunions, etc. 
 
El botó de color taronja «Finalitzar curs» és molt important no fer-hi clic fins que estigueu 
completament segurs que no fareu cap més modificació en el curs actiu. Una vegada 
clicada aquesta opció, se us desarà la memòria a la pestanya d'«Històric» i no hi podreu 
fer cap més canvi. 
 
Recomanació: una vegada donada per finalitzada la memòria del curs corresponent, us 
recomanem que ens aviseu ABANS de tancar el curs perquè comentem la feina feta i 
analitzem conjuntament si cal modificar o ampliar algun apartat. 
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