
CALENDARI

DImECREs 13 D’AbRIL DE 2016  
A LEs 13 o A LEs 18 hoREs
Reunions informatives i d’orientació per elaborar 
el projecte i dirigides als centres nous

DIjous 30 DE juNy DE 2016 
Finalitza el termini per presentar la memòria i el 
justificant de la subvenció del curs 2015-2016

DE LA sEgoNA quINzENA DE juNy  
A LA pRImERA sEtmANA DE juLIoL 2016
Termini per presentar el projecte i la sol·licitud de 
les subvencions del curs 2016-2017 (s’avisarà de 
la convocatòria específica)

sEtEmbRE DE 2016
Notificació de l’aprovació dels projectes presentats

oCtubRE DE 2016
Acte de signatura del Compromís

DE sEtEmbRE 2016 A juNy 2017
Cada centre desenvolupa el seu projecte i rep 
formació, assessorament i acompanyament al llarg 
del procés

juNy 2017
Acte de cloenda

pRogRAmA DEL CuRs  
2016 / 2017

CENtREs EDuCAtIus 
CompRomEsos 
Amb LA sostENIbILItAt

Amb EL supoRt DE:EN CoL·LAboRACIó Amb:

mEmbRE DE:

pER A més INfoRmACIó:

sECREtARIA EsCoLEs + sostENIbLEs
La Fàbrica del Sol
Passeig Salvat Papasseit, 1
08003 Barcelona
Telèfon: 93 256 25 99
Fax: 93 237 08 94
A/e: escolessostenibles@bcn.cat
www.bcn.cat/escolessostenibles



CuRs 2016-2017
S’obre una nova convocatòria per als centres 
que us vulgueu implicar en un projecte en el 
marc de la xarxa de signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Per participar, cada centre educatiu decideix 
quin i com ha de ser el seu projecte. Es tracta 
de dur a terme un procés d’aprenentatge en què 
la comunitat educativa, i en especial l’alumnat, 
identifica problemes, explora solucions ¡ 
assumeix compromisos per fer l’escola més 
sostenible.

  és ✓  un procés de participació

  ✓  una oportunitat d’innovació

  ✓  un compromís d’acció

REspoNsAbLEs DEL NostRE 
futuR
Escoles + Sostenibles és un programa en el qual 
les escoles sou protagonistes en la transformació 
de la ciutat. 

Els centres participants dissenyeu, executeu i 
avalueu accions per fer una ciutat més sostenible, 
començant per l’entorn més immediat: l’escola.

Com us AjuDEm? 

L’Ajuntament de Barcelona us ofereix: 

• un marc comú de treball

• servei d’atenció i informació personal, 
telefònica, per internet i presencial

• comunicació periòdica a través del butlletí 
electrònic quinzenal i el web

• formació i assessorament tècnic i pedagògic

• dinamització de grups de treball, cursos, 
seminaris i altres espais d’intercanvi 
d’experiències 

• suport tècnic especialitzat

• recursos de suport a les vostres actuacions

• Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental (SDEA)

uN pRoCés pARtICIpAtIu
QUI HI POT PARTICIPAR?

Tots els centres d’educació infantil de 0 a 
6 anys, primària, secundària, estudis post-
obligatoris, cicles formatius, ensenyaments 
artístics, educació d’adults, educació especial i 
currículums adaptats de la ciutat de Barcelona.

QUÈ S’HA DE FER?

• ExPlICAR a la comunitat educativa del 
centre els propòsits del programa.

• REDACTAR el vostre projecte a través del 
gestor de documents del web.

• ObTEnIR el vist i plau de l’equip directiu.

• PRESEnTAR el projecte abans del 8 de juliol de 
2016.


