
PROGRAMA DEL CURS  
2017 / 2018

CEntRES EDUCAtiUS 
COMPROMESOS 
AMb LA SOStEnibiLitAt

RESPOnSAbLES DEL nOStRE 
FUtUR
Escoles + Sostenibles és un programa en el qual 
els centres educatius sou protagonistes en la 
transformació de la ciutat. En aquest marc disse-
nyeu, executeu i avalueu accions per fer una ciu-
tat més sostenible, començant per l’entorn més 
immediat: el vostre propi centre. 

La missió del programa és acompanyar-vos per in-
corporar criteris de sostenibilitat en tots els àm-
bits de la vostra tasca educativa, amb l’objectiu 
de desenvolupar una mirada crítica sobre les ac-
cions realitzades i un procés d’aprenentatge que 
ens capacita i ens apodera.

CURS 2017-2018
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.

  ÉS ✓  un procés de participació

  ✓  una oportunitat d’innovació

  ✓  un compromís d’acció



qUè US OFERiM? 

 un marc comú de treball

 atenció i informació personalitzada,  
per telefòn, 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 per desenvolupar les vostres 
actuacions

 Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental (SDEA)

qUi hi POt PARtiCiPAR?
Tots els centres d’educació infantil de 0 a 6 
anys, primària, secundària, estudis post-obliga-
toris, cicles formatius, ensenyaments artístics, 
educació d’adults, educació especial i currícu-
lums adaptats de la ciutat de Barcelona.

qUè hEU DE FER?
•	 ExpliCAr a la comunitat educativa del cen-

tre els propòsits del programa.

•	 rEDACtAr el vostre projecte amb el format 
indicat.

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

•	 prESEntAr el projecte a finals del curs escolar 
(juliol de 2017).

qUinS PASSOS hEU DE SEGUiR?

DiMECRES 5 D’AbRiL DE 2017  
Reunions informatives i d’orientació per elaborar el 
projecte.

DE LA 2A qUinzEnA DE jUny  
A LA 1A SEtMAnA DE jULiOL DE 2017 
Termini per presentar el projecte i la sol·licitud de 
la subvenció del curs 2017-2018.

OCtUbRE DE 2017
Acte de signatura del compromís. 

1R tRiMEStRE DEL CURS 2017-2018
Notificació de l’aprovació dels projectes presentats.

CURS ESCOLAR 2017-2018
Cada centre desenvolupa el seu projecte i rep 
formació, assessorament i acompanyament al llarg 
del procés.

jUny 2018
Acte de cloenda.

Per conèixer els detalls del calendari, consulteu els 
canals de comunicació del programa o poseu-vos en 
contacte amb la secretaria d’Escoles + Sostenibles.

Més de 800 signants del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat formen part de la xarxa 
barcelona + Sostenible.

www.barcelona.cat/bcnsostenible

PER A MÉS inFORMACió:

SECREtARiA ESCOLES + SOStEnibLES
La Fàbrica del Sol
Passeig Salvat Papasseit, 1 
08003 Barcelona 
     93 256 25 99
     escolessostenibles@bcn.cat
www.barcelona.cat/escolessostenibles 
#EscoleSostenibles

AMb EL SUPORt DE:En COL·LAbORACió AMb: MEMbRE DE:


