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1.- Identificació

Centre: Escola Pau Vila
Adreça: c. Font Florida, 95-131
Telèfon: 93 422 98 40 Adreça electrònica: a8041969@xtec.cat
Nom de la persona de contacte: Mariona Roig Sitjar
Web del centre: http://www.bcn.es/pauvila/

2. Col.lectius que participaran en l'Agenda 21 Escolar

 Nombre total de cada col.lectiu Cicle o nivell al qual pertanyen
Professorat 2 Infantil i primària

Alumnat 8 Primària
Famílies
Monitors 1  

Personal no docent(especificar) 1  

3. Títol del projecte

Espais verds de l'escola, un món ple de vida

Explicació

Aconseguir que la comunitat educativa prengui consciència de la importància de les petites
accions col.lectives pel medi ambient.
Fomentarem el coneixement i cura de les plantes que hi ha en els espais verds de l'escola.
Conscienciarem a l'alumnat de la importància d'una bona gestió dels recursos energètics.
Iniciarem pautes que permetin reduir/reciclar materials que utilitzem.
Seguim treballant per aconseguir una millora dels accesos al centre a través del projecte de
Camí Escolar.
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4. Síntesi de la programació prevista

4.1 Documents

Objectius

1-Establir una línia transversal de treball curricular relacionat amb el coneixement i
manteniment dels espais verds de l'escola
2-Mantenir i millorar els espais verds de l'escola
3-Agafar consciència de la importància de l'estalvi dels recursos energètics i materials
4- Continuar el projecte de camí escolar.

Accions

A-Fomentar el coneixement i cura de les plantes que hi ha en els espais verds de l'escola.
B-Conscienciar a l'alumnat de la importància d'una bona gestió dels recursos energètics.
C-Mantenir i consolidar les accions realitzades en cursos anteriors.(hort, plantes aromàtiques,
coneixement dels arbres...)
D- Continuar amb el projecte de camí escolar

Temporalitat

Al LLarg del curs

Responsable

La Comissió Boixac formada per la mestra responsable, la directora, delegats de curs.
Comissió de Camí Escolar està formada pel Districte Sants Montjuïc, l'IME, la direcció i l'AMPA del
centre i d'altres organismes del barri.

Criteris i indicadors d'avaluació

Valorar el nombre d'alumnat que utilitza materials que es puguin reciclar en diferents aspectes
d'ús quotidià.
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Realització d'activitats per tal de veure el coneixement que l'alumnat ha adquirit la cura de les
plantes i del coneixement dels noms.
Millora dels accessos al centre.

Memòria

1/2- Impulsat per l'equip de mestres s'ha mantingut com a línia transversal de treball curricular
interdisciplinari el coneixement i manteniment dels espais verds de l'escola, només hem
introduint un canvi a 2n, a petició dels alumnes, que a més a més de tenir cura de les plantes
ornamentals de l'escola han fet el manteniment de les plantes i arbusts d'un sector del pati.

3- A través de la comissió, mitjançant cartells, s'ha conscienciat a la resta de la Comunitat
Educativa de no generar més deixalles de les estrictament necessàries.
Pel que fa a la conscienciació de l'estalvi energètic s'han programat visites i tallers relacionats
amb el tema de P3 a 6è.

4- La Comissió de Camí Escolar ha realitzat la tasca de motivar a les famílies, via AMPA, de la
importància de tenir un accés al centre de qualitat.

4.2 Diagnosi

Objectius

1-Agafar consciència de la importància de l'estalvi dels recursos energètics i materials

2-Mantenir i millorar els espais verds de l'escola

3-.Millorar els accesos al centre

Accions

A - A partir de l'enquesta elaborada millorar els hàbits de consum d'aigua i llum de la comunitat
educativa.
B - Realitzar activitats amb materials reciclats
C -Millorar la cura dels espais verds del centre entre tota la comunitat educativa
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D Millora dels accesos al centre

Temporalitat

A_ Primer trimestre
B-C-D Al llarg del curs

Responsable

La Comissió Boixac
Comissions Camí Escolar

Criteris i indicadors d'avaluació

Valorar les activitats realtizades i comparar els resultats d'inici de curs amb final de curs

Memòria

1- Per dur a terme la diagnosi cada grup-classe ha fet un llistat de materials de desfeta que
podien ser útils per a diferents tasques escolars: paper de diari, oueres, llana... d'aquesta
manera han pres consciència de la importància de l'estalvi dels recursos materials.

2- A partir de la reunió de delegats els alumnes de 2n proposen tenir cura del sector enjardinat
del pati de manera més continuada, ja que amb el reg automàtic era insuficient i paral·lelament
tenir cura de les plantes d'interior ornamentals era una tasca que implica poca dedicació.

3-La Comissió de camí escolar de l'escola va realitzar, conjuntament amb unes famílies de
l'AMPA, un recorregut pel la zona propera a l'escola per tal de confirmar i recollir els aspectes
que podien ser millorables i transmetre'ls al Districte de Sants: semàfors, neteja, senyals de
trànsit...

4.3 Decisions

Objectius
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1-Millorar el reciclatge del paper a l'escola
2-. Consolidar el coneixement de tenir cura de l'hort i les plantes del centre.
3-Prendre consciència de l'aigua com a bé escàs.
4-Implicar a l'alumnat amb la millora dels accesos al centre

Accions

A-Analitzar quin paper és susceptible de ser reciclat.
Establir el circuit que seguirà per tal de ser reciclat dins les diverses aules i al centre.
B- Continuar amb les accions que s'han fet aquest curs com a projecte interdisciplinari.
C- A partir d'una enquesta sobre els usos de l'aigua al centre i a casa, donar pautes d'estalvi
D_-Continuar amb el projecte de camí escolar

Temporalitat

A- Primer i segon trimestre
B-D Al llarg del curs
c-Segon tercer trimestre

Responsable

Comissió Boixac
Comissió de Camí Escolar

Criteris i indicadors d'avaluació

1-Valoració del projecte interdisciplinar segon els paràmetres senyalats
Aconseguir reciclar bé el paper.

Memòria

1- A través de la Comissió Boixac s'han establert els criteris a partir dels quals es considerarà
que un full passarà a ser de reciclatge. Es posa especial cura en no fer un mal ús del paper a les
aules.

2-S'han consolidat el projecte interdisciplinari de cursos anteriors per tenir cura de l'hort i les
plantes del centre.
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3- En la reunió de delegats s'ha treballat la importància de l'estalvi de l'aigua com un bé escàs i
ho han fet arribar a la resta de l'escola a través de les assembles de classe.

4-Per implicar a l'alumnat amb la millora dels accessos al centre s'han realitzat vídeos i s'han
programat visites a la zona més propera de l'escola de camí escolar.

4.4 Pla d'acció

Objectius

1-. Introduir canvis individuals que acabin, de forma col.lectiva, afavorint una bona gestió dels
recursos mediambientals.
2-.Mantenir dels espais verds de l'escola.
3-.Cool.laborar amb el projecte de plans buits del barri Font de la Guatlla
4-Seguir coordinadament amb el Districte les accions pertinent de Camí Escolar

Accions

1-.Redacció d'un protocol d'estalvi d'aigua i electricitat pels nens i nenes de l'escola.
2-. Seguir amb els torns i projectes interdisciplinars del curs anterior.
3-.Coordinar-se amb l'associació a qui s'ha otorgat la gestió del pla buit
4-.Seguir vinculant a la comunitat educativa amb el Camí Escolar

Temporalitat

Al llarg del curs

Responsable

L'equip docent,la directora del centre i persona responsable de l'agenda 21.
Comissió Cam´Escolar

Criteris i indicadors d'avaluació

Valorar els projectes interdisciplinaris segons els criteris d'avaluació.
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Veure el canvis que ha introduit l'alumnat des de l'inici de curs al final.
Recollir les accions realitzades sobre el Camí Escolar

Memòria

1-Per afavorir una bona gestió dels recursos mediambientals s'ha continuat:
- El reciclatge de piles
- El reciclatge del paper a partir dels criteris establerts
En els tallers de plàstica s'han programat manualitats a partir dels materials de desfeta aportats
per l'alumnat.

2- El manteniment dels espais verds de l'escola s'ha dut a terme seguint la línia de cursos
anteriors, introduint canvis de millora en els diferents cicles.
- 1r, L'hort urbà,han plantat hortalisses en dues estacions de l'any diferents(tardor i primavera)
- 2n han començat a fet tasques de manteniment de les plantes i arbusts d'un sector del jardí.
S'hauria de tornar a revisar el reg automàtic d'una part del jardinet. De cara el curs vinent es
necessitarà un assessorament per conèixer el nom de les plantes del nostre jardí.
- 3r i 4t aprofitant el tema de les plantes aromàtiques es van realitzar tallers de confecció de
melmelada i bossetes d'olor, i es va muntar una exposició de Sant Ponç amb unes paradetes per
donar a conèixer la tradició de sant Ponç, visitar l'hort urbà i exposar les melmelades i bossetes
d'olor.
- 5è va realitzar una activitat a partir d'unes fitxes descriptives dels arbres i un planelldel pati.
Els alumnes havien de localitzar els diferents arbres del pati de l'escola, situar-los en el planell,
fer un dibuix del natural i la descripció d'un dels arbres.L'activitat va resultar molt engrescadora.
- L'AMPA, per primer vegada, va organitzar una festa per celebrar la primavera al pati de
l'escola.Va tenir molta acceptació.

3- L'escola ha recolzat el Projecte Pla Buits Font de la Guatlla de l'Ajuntament de Barcelona que
ha presentat la Cooperativa Tapurna.

4- Respecte a les accions relacionades amb el Camí Escolar la comunitat educactiva s'ha
vinculat des de diferents vessants:
- Els delegats de curs de 2n a 6è van visitar la zona més propera a l'escola per tal de veure els
canvis de la zona més propera a l'escola.
- Els alumnes de cicle mitjà i superior han visitat tota la zona propera a l'escola que el Districte
de Sants ha rehabilitat: millora de l'enllumenat, reorganitazció del 'parquing' del carrer de la
Font Florida, pavimentació de la rampa que va del carrer Font Florida a l'escola, nou mobiliari
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públic...
- L'AMPA de l'escola ha fet un llitat de ' Botigues amigues'. Durant la visita es va posar especial
èmfasi en la farmàcia del carrer Trajà, amb la que tenim un fort vincle, perquè participem, cada
any, en un concurs de dibuix que organitza per tots/es els nens i nenes del barri.
- La Comissió del Camí Escolar ha dut a terme el redactat del díptic informatiu.
Estem pendents de la inauguració del Camí Escolar que es durà a terme el proper curs.

4.5 Avaluació

Objectius

Fer el seguiment de totes les estratègies i accions que hem iniciat i posar-les en marxa durant el
curs.

Accions

1- Consolidar que part del projecte de l'agenda 21 formi part del projecte interdisciplinar de
cicle.

2- Mantenir una cartellera informativa: d'accions, campanyes que l'escola realitza ...

3-. Establir un apartat a la pàgina web del centre que serveixi de guia del que es realitza al
centre sobre el projecte de l'Agenda 21 i sobre el Camí Escolar

4-. Coordinar-se amb l'Associació Tapurna sobre el projecte Plans Buits de Font de la Guatlla.

Temporalitat

Al llarg del curs per tal d'anar establint pautes de millora quan faci falta.

Responsable

La mestra responsable, la directora del centre, la comissió de Camí Escolar.

Criteris i indicadors d'avaluació
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L'avaluació dels projectes interdisciplinars tenen els seus paràmetres.
Valorar les accions realitzades a partir de la resposta de l'alumnat i dels objectius aconseguits.

Memòria

1/2- Un curs més s'ha consolidat que una part del projecte de l'Agenda 21 formi part del projecte
interdisciplinari de cicle, introduint petits canvis de millora.N'estem molt satisfets, però pensem
que s'hauria de fer més difusió de cara a les famílies.

3- Pel que fa a la importància de l'estalvi dels recursos energètics hi ha aspectes que hem de
millorar:
- L'estalvi de l'aigua és un punt a aprofundir el proper curs.
- Fer una campanya més impulsora dels bons hàbits alimentaris dels esmorzars i més
conscienciació ecològica respecte als embolcalls de l'esmorzar. No hem implicat prou a les
famílies i els alumnes més grans de l'escola, tot i que ha anat millor que altres cursos, no ho
acaben d'interioritzar.

4- Hem aconseguit assolir els objectius que ens havíem proposat en el projecte del Camí Escolar.
Cal agrair la implicació de l'AMPA, l'associació de veïns de Font de la Guatlla Magòria, l'IME i el
Districte de Sants Montjuïc. Animarem a les famílies perquè participin el dia de la innaguració.

4.6 Suport

Despeses previstes

Cost total (€)
Sol·licitud econòmica (€)
Informació Seguir en contacte amb la persona de l'Agenda 21 que es

ofereix assessorament sobre temes d'hort (Natxo).
Consultar la seva pàgina de recursos.

Formació No ho tenim per ara previst
Assessorament presencial No ho tenim previst
Recursos didàctics la pàgina web de l'Agenda 21
Suggeriments
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Altre suport Comissió de Camí Escolar, IME, Associació Tapurna,
Associació de Veïns de Font de la Guatlla Magòria, Districte
de Sants- MOntjuïc.

Memòria

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:

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:

Recordeu: Si teniu dubtes, demaneu ajut a la secretaria de l'Agenda 21 Escolar!
Secretaria Agenda 21 Escolar

c. Nil Fabra, 20. 08012 Barcelona
Tel.: 93 256 25 99
Fax: 93 237 08 94

agenda21escolar@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar 93 237 08 94

Horari secretaria A21E: de dilluns a dijous de 8.30 a 18.30 h; divendres de 8.30 a 14.00 h.
Consulteu el termini de presentació de la documentació al web:

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar


