
Persona de contacte: Mariona Roig Sitjar Email: mroig246@xtec.cat

Rols: Mestre/a

Persona de contacte: Meritxell Joan Sastre Email: a8041969@xtec.cat

Rols: Director/a

http://www.bcn.es/pauvila/

Nom del centre: Pau Vila Titularitat: Pública. Municipal

Tipologia de centre: Escola Adreça: C. Font Florida, 95-131

Telèfon: 93 422 98 40 Email: a8041969@xtec.cat

Educació primària

Equip de menjador: ISS

Serveis de neteja: Multiserveis Ndavant S.L.

Activitats extraescolars: IPP Valors

Servei de cuina: ISS Tipus de servei de cuina: Cuina pròpia

Núm. D'alumnes del centre: 225 Núm. De docents del centre: 15

Matins (Inici): 09:00 Matins (Fi): 12:30 Tarda (Inici): 15:00 Tarda (Fi): 16:30

Adaptat per mobilitat reduïda Ho tenim

Vista panoràmica Ho tenim

1. Fem la fotografia. Com és el vostre centre?

1.1 DADES DE CONTACTE

1.2 DADES DEL CENTRE

1.3 INICIATIVES SOCIOAMBIENTALS

Gestió dels recursos al centre
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Energia Ho tenim

diari 2.pdf

Punt Verd de Barri Ho tenim

Prevenció de residus Ho tenim

Pla de Prevenció de Residus - Embolcalls reutilitzables Ho volem millorar

Pla de Prevenció de Residus - Compostatge Ho tenim

Patis Ho tenim

Coberta verda Ho volem millorar

Biodiversitat Ho volem millorar

Hort en recipient Ho tenim

Jardí vertical Ho tenim

Hotel d'insectes Ho volem millorar

Caixes niu i menjadores Ho tenim

Disposem d'un monitoratge energetic que ens ha permes participar en la lll Marato l'estalvi energetic, durant el
mes de febrer, amb l'objectiu de concienciar la Comunitat Educatica sobre la reduccio dels consums energetics.
Reduint-ne el seu consum hem contribuit a la mitigacio dels efectes del canvi climatic. 
L’estalvi energètic que hem aconseguit , un cop traspassat a diners, s'ha destinat al projecte per a la defensa del
dret de l’energia: “Als barris de la Marina, hi posem tota l’Energia”.
Ha estat una experiencia molt educativa i enriquidora .

Millora de l'entorn escolar

DIsposem de 2 terrasses espaioses amb taules picnic per poder fer tallers i/o ambients de treball per un grup
maxím de 25 alumnes. Estem estudiant la possibilitat de posar un sombrejat en una de les terrasses.

Enguany amb l'ajuda d'una avis de l'escola hem restaurat una menjadora d'ocells a la terrassa del jardí vertical,
per acollir els ocells de l'entorn .
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Qualitat ambiental Ho volem millorar

Estació meteorològica Ho volem millorar

Camí escolar Ho tenim

Transport escolar sostenible Ho volem millorar

Aparcament de bicicletes Ho tenim

Aparcament de patinets Ho volem millorar

Relacions amb l’exterior del centre
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Projecte educatiu del centre: 

Programació anual de centre: 

Participació: 

Comunicació: 

2. Punt de partida

Ampliació i justificació de la valoració: 

El centre té present tant en el PEC com en el Projecte de Direcció de Centre la importància de potenciar accions de
millora en la cura del medi ambient. Això queda reflectit en el nostre projecte d'Escola: " Els espais verds de
l'escola un món ple de vida".
Curs rere curs , es recullen en el Pla General de Centre les accions que es realitzen al llarg del curs per tal d'educar
al nostre alumnat en la gestió sostenible dels recursos i, en la preservació de l'entorn. Seguim consolidant
activitats en totes les etapes educatives i en la mesura que podem es va incrementant la implicació de les famílies.
Teniu la informació en les diverses memòries de cursos anteriors.

Quadre resum :" Els espais verds de l'escola, un món ple de vida"
jardí vertical mes de setembre/juny

Ampliació i justificació de la valoració: 

En la programació Anual de Centre es contempla com línia transversal des de P3 a 6è projectes interdisciplinaris
amb objectius i continguts des de la perceptiva mediambiental i de sostenibilitat.

Ampliació i justificació de la valoració: 

Les accions que es duen a terme es dinamitzen a través de la comissió anomenada Boixac on hi participen
representants d'alumnes de 2n a 6è , la direcció del centre i mestres. Aquesta comissió recull i dinamitza les
propostes que provenen de les aules i d'altres sectors de la Comunitat Educativa amb la implicació de tot l'equip
es van consolidant i actualitzant les activitats programades sobre cultura de la sostenibilitat.
Enguany hem participat en la lll Marató d'ESTALVI ENERGÈTIC proposat per l'Ajuntament de Barcelona, amb
l'objectiu de conscienciar a la Comunitat Educativa la importància de la nostra aportació en la reducció dels
consums energètics.

Ampliació i justificació de la valoració: 

La comissió vetlla per la tramesa de la informació entre els diferents col.lectius implicats: alumnat, professorat ,
famílies , personal no docent i els monitors/res. 
La Direcció i les mestres de la Comissió Boixac vetllen i fan el seguiment per a què:
- Les activitats es duguin a terme seguint els criteris acordats
- S'ampliïn els recursos humans, materials i d'assessorament necessaris d'entitats externes.
- Dinamitzen a l'alumnat, a través de les reunions de delegats/des perquè s'impliquin i impulsin directament totes
les accions que puguin realitzar per ells mateixos.

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
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Actitud davant els canvis: 

Treball en xarxa: 

-Dinamitzen la participació dels diferents col.lectius de la Comitat Educativa.

Ampliació i justificació de la valoració: 

Els col.lectius implicats s'involucren en les activitats i es van aconseguint canvis a diferents nivells que any rere any
es van consolidant, que és el més important.
El Pla general de curs i les programacions d'aula promouen i dinamitzen actitivats socioambientals al llarg de tota
l'escolaritat.
Ens manca trobar una logistica més dinàmica per:
- Reflexionar sobre les diferents accions que fem, perquè tot el col.lectiu n'obtingui la globalitat del projecte a nivell
de tota la Comunitat Educativa .
-Fer difusió del nostre Projecte

Ampliació i justificació de la valoració: 

La Comissió de Camí Escolar manté contactes amb algunes entitats que també en formen part.: El Districte,
l'Associació de Veïns, G.Urbana.
L'escola des de fa cursos estableix diversos tipus de col.laboracions i lligams amb agents externs com :
- L'Associació Progat.
- El Banc dels Aliments
- La Fundació Glorr i Càritas: Campanyes de recollida de roba.

Enguany hem participat a la III Marató d'Estavi Energètic amb l'objectiu d' aprofondir sobre la importància de reduir
el consum d’energia per combatre els efectes del canvi climàtic, així com solidaritzar-nos amb les persones que
pateixen pobresa energètica. Amb l'estalvi que hem aconseguit s'han destinar els diners a finançar projectes
adreçats a que ciutadans del barri de la Marina .

Dins de la programació curricular de P3 a 6è es contemplen un conjunt de visites i activitats de temàtica
socioambientals, que promouen el coneixement i la relació amb el món exterior: barri, districte...
Per exemple:
- Tallers "El reciclet"
- Visita el mercat del barri
- Civisme i Urbanitat : taller amb la Guardia Urbana
- Participació a la campanya del "Comerç a les Escoles" per tal d'afavorir el comerç de proximitat.
- Visita punt verd del districte.
- Visita / taller a FECSA- ENDESA.
- Projecte Breathe: una xerrada divulgativa sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica.
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Fomentar i conscienciar a la Comunitat Educativa sobre la gestió sostenible dels recursos i en la preservació del l'entorn.

Àmbit: Ideari del centre

Acció per portar a terme: -A partir de la millora de les graelles d’observació, fomentar l’anàlisi de
les dades recollides, tant d’observació del jardí vertical com de les
temperatures.
- Millora de la gestió de residus orgànics (compostatge) i recollida del
plàstic. 
- Seguir adaptant les terrasses com aules de natura.
- Elaboració d'un manual d'ús de les d'eines de jardí .
- Iniciar la posta a punt de l'estació atmosfèrica

Participants: Tota la Comunitat Educativa

Temporització: Al llarg del curs

Criteris o indicadors de completesa: Per mitjà de diversos formats: graelles, formularis, fotografies, pautes
d'observació...es valoraran les millores de l'objectiu proposat.

Acció per portar a terme: Revisió de les graelles d'observació

3. Quina és la vostra avaluació?

3.1 EL PROJECTE - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1. Un any més el Projecte ha estat impulsat per la Comissió Boixac i s'ha mantingut la il·lusió per seguir innovant i
millorant el nostre projecte com a Projecte Educatiu de Centre.
L'equip docent ha seguit consolidant i actualitzant els projectes interdisciplinaris en funció de les demandes del grup-
classe i de la realitat del moment, tanmateix som conscients que és imprescindible un motor per mantenir endavant el
projecte.

2. Hem avançat en incrementar les responsabilitats temporals a tot l'alumnat, per tal que siguin els protagonistes del
Projecte. Pel bon manteniment dels espais verds de l'escola a mitjans de curs vam reorganitzar els tallers i vam incloure
un taller setmanal de jardineria amb els alumnes de Cicle Inicial i Mitjà.

3. Enguany pel que fa al sector de famílies no hem augmentat la seva participació, però s'ha pogut mantenir com en
cursos anteriors.
Hem sol·licitat voluntaris/es per part de les famílies per diverses tasques relacionades amb el Projecte d'Escola per la
reconstrucció dels hotels d'insectes, restauració d'una caseta/menjadora d'ocells, la posada a punt dels horts urbans de la
terrassa de 1r, suport en el taller de cosir bossetes d'olor i l'elaboració de melmelada amb els alumnes de Cicle Mitjà, per
la fira de Sant Ponç.

3.1 El projecte - Objectius específics
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Participants: Comissió Boixac

Temporització: 3r trimestre

Criteris o indicadors de completesa: Revisar si les graelles d'observació compleixen les nostres expectatives:
- En les reunions de delegats/des han manifestat que els alumnes de 2n
i 3r els costa complimentar la graella.
- s'ha valorat confeccionar dues graelles d'observació: una d'un nivell
més bàsic i l'altra graella amb un contingut més específic. De cara el
curs vinent, un cop implantada valorarem la seva funcionalitat.

Avaluació: 

S'ha actualitzat la graella d'observació dels canvis que experimenta el jardí vertical al llarg de les diferents estacions
de l'any. Caldrà que el curs vinent consensuem, juntament amb els delegats/des de primària, les noves graelles que
s'han elaborat pels alumnes de Cicle Inicial i una altra pel Cicle Mitjà i Superior.
Tot i que no de forma sistemàtica, s'han pogut recollir algunes temperatures que evidencien la diferència tèrmica
entre davant i darrere del jardí vertical.
S'han acabat de reconstruir les taules pícnic d'una de les terrasses i estem valorant la possibilitat de fer un ombrejat
en una de les terrasses, per condicionar-la com a aula de natura, per poder dur a terme diferents àmbits... Estem
pendents de diferents pressupostos.
En els tallers de jardineria s'ha iniciat el bon ús de les eines per fer el manteniment dels espais verds de l'escola.
Queda pendent pel curs vinent l'elaboració d'un manual d'ús de les eines de jardineria.
Enguany no s'ha pogut iniciar la posada a punt del servei meteorològic. Haurem de valorar la possibilitat d'un
assessorament extern.

Participar en la III Marató d'Estalvi Energètic ha reactivat la sensibilització i bones pràctiques en l'ús i el consum
d'energia amb una finalitat solidària i fer una bona reflexió sobre la importància de reduir el consum d'aigua, gas i
electricitat, així com també, hem implicat a les famílies en el compromís a fer una reflexió, juntament amb els seus
fills/es, sobre el consum domèstic d'aquestes energies.

Pel que fa a la millora de la recollida de residus, hem consolidat la recollida de paper, plàstics i piles. Malgrat que no
tenim contenidor groc i cal desplaçar-nos fora de l'entorn immediat de l'escola.
S'ha aprofitat el compostatge del curs anterior per l'adob de plantes del pati i a l'hort. Aquest curs no hem pogut fer-
ne de nou, perquè el compostador s'ha fet malbé. Queda pendent pel curs vinent la seva reparació. Tot plegat va
coincidir en la pintura del centre i no es van poder atendre tants fronts.

3.2 ACOMPANYAMENT - ASSESSORAMENT

Assessorament al centre educatiu o a la secretaria del Programa: 

Enguant valorem molt positivament haver participat en :
- La reunió informativa per incloure'ns en la III Marató d'Estalvi Energètic. Hem tingut molt suport per part dels
organitzadors per tirar endavant diverses activitats que han suposat un éxit .
- En la trobada a l' Escola Drassanes, sobre la dinamització del jardins verticals a l'escola , que ens va permetre
intercanviar experiències. 
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L'equip directiu del Centre i/o el Consell Escolar coneix i comparteix l'esperit d'aquest projecte i està disposat a facilitar el
seu desenvolupament:

Nom i signatura d'un membre de l'equip directiu:

Cost total del projecte: 

Ingressos totals previstos: 

Balanç econòmic del projecte: 

- La proposta sobre la col.laboració en l'Enquesta elaborada per investigadors de la Universitat Tècnica de Munic, la
vàrem desestimar perquè la vàrem fer el curs passat. Vàrem participar part de l'alumnat i professorat.
Pel que fa al manteniment del jardí vertical no hem rebut una solució definitiva i ens seguim espavilant pel nostre
compte.

Comunicació: atenció telefònica i telemàtica, butlletí de notícies, web, etc ...: 

Periodicament seguim el butlletí de noticies i sempre que ens ha calgut hem sol.licitat atenció telefònica o via correu
electrònic que se'ns atès molt bé.

3.2 ACOMPANYAMENT - RECURSOS

Recursos i serveis (Apropa’t al parc, Ateneu de Fabricació, Compost i mulch, Plantes i/o PVME): 

Valorem molt positivament , un any més, que ens proporcioneu compost i musch , pel manteniment dels espais
verds de l'escola. Any darrera any li sabem treure més profit.
Agraïm l'aportació de plantes, arbustos i arbres pel manteniment dels espais verds de l'escola i del jardí vertical. Ens
permet fer un bon treball amb els alumnes de plantació, substitució i coneixement de les plantes autòctones.

3.3 SUPORT ECONÒMIC - BALANÇ

Despeses reals

Ingressos reals

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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Recordeu: Si teniu dubtes, demaneu ajut a la secretaria d'Escoles+Sostenibles!

Secretaria Escoles+Sostenibles

Pg.de Salvat Papasseit, 1. 08003 Barcelona

Tel.: 93 256 25 99

escolessostenibles@bcn.cat

http://www.barcelona.cat/escolessostenibles

Horari Secretaria Bcn E+S: de dilluns a dijous de 8.00 a 14:00 i de 15:00 a 17.30 h; divendres de 8.00 a 14.00 h.
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