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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 1 Metra d'educació especial

Alumnat 220 alumnat de P3 a 6è
Famílies
Monitors 1  

Personal no docent(especificar)  

3. Títol del projecte

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

Explicació

Continuar implicant a la comunitat educativa en les accions col.lectives per la cura del
mediambient i reforçar uns bons hàbits alimentaris dels esmorzars.
Fomentar el coneixement i cura de les plantes que tenim en els espais verds de l'escola.
Continuar conscienciant a la comunitat educativa en la importància de l'estalvi de l'energia i de
l'aigua.
Seguir treballant en el projecte del Camí Escolar: -Inauguració de l'accés de Font Florida
-Començar a treballar per la millora de l'accés del Polvorí
Ens coordinarem amb el Projecte BREATH.
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4. Síntesi de la programació prevista

4.1 Motivació

Objectius

1-Animar a seguir la línia transversal de treball curricular relacionat amb:
- El coneixement i manteniment dels espais verds de l'escola
- La importància de l'estalvi dels recursos energètics i materials a tota la comunitat educativa
2- Continuar impulsant el projecte del Camí Escolar.
3-. Continuar la col.laboracio amb el Projecte Breathe

Accions

-Conscienciació de l'alumnat de la importància de:
-Conèixer i tenir cura de les plantes que hi ha en els espais verds de
l'escola.
- Una bona gestió dels recursos energètics i materials.
- Continuar participant en el projecte BREATHE
- Animar a tota la comunitat educativa a conèixer i participar en el
projecte del Camí Escolar
- 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
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- Conèixer el grau de satisfacció de la comunitat educativa en:
- la participació en el projecte 'Espais verds de l'escola, un món ple
de vida' i l'estalvi dels recursos energetics i materials.
- la participació en el projecte del Camí Escolar
- els resultats del projecte BREATHE

Memòria

1/2 Donat que el nostre Projecte educatiu de Centre contempla “ L'Educació per la sostenibilitat”
dins el currículum i com eix transversal de P3 a 6è, tot l'equip s'ha implicat, i a través de
projectes interdisciplinaris ha impulsat el projecte com a filosofia de centre.
A través de les reunions de delegats s'ha treballat la importància de transmetre els objectius del
Projecte a la resta de la Comunitat Educativa :
- tenir cura dels espais verds de l'escola i l'estalvi dels recursos energètics.
- participar en el Projecte del Camí Escolar com un itinerari segur .
- ser conscient s de col•laborar i participar en el projecte Breathe
A les actes de les reunions de delegats queden recollides les demandes i les propostes de
millora que es realitzen al llarg del curs.

4.2 Diagnosi

Objectius

1- Cercar millores per la conscienciació de la importància de:
- Els espais verds de l'escola
- L'estalvi dels recursos energètics
- El consum dels recursos materials
2- Detectar els aspectes a millorar en l'accés al centre per l'entrada del Polvorí.
3- Col.laborar en la diagnosi del projecte Breathe

Accions

Des dels diferents estaments de la comunitat educativa:
-Es revisa la situació actual de cadascun dels objectius proposats.
-Es recullen propostes de millora
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Els delegats de classe organitzen les diferents propostes.
El projecte Breathe té previst mesurar graus de contaminació de l'aire, partícules de sorra del
pati...

Temporalitat

Al llarg del curs

Responsable

La Comissió Boixac
Comissions Camí Escolar
Responsables Breathe

Criteris i indicadors d'avaluació

- La comissió Boixac valora les propostes i compara els resultats d'inici de curs amb els de final
de curs.

Memòria

1. En les reunions de delegats es revisen els objectius que volem aconseguir , la situació actual i
s'impulsen propostes de millora per després parlar-ne a les classes.
A partir de les propostes que impulsen els delegats, cada classe ha elaborat propostes com:
- Fer rètols per a les papereres només destinades per paper per tal de fer bé el seu reciclatge
,estalvi energètic recordant que cal apagar els llums i d'aigua,...
- Animar als companys que facin ús de la carmanyola o similars per evitar el paper de plata i
tetrabrics. Cada classe ha cercat propostes per implicar a tots els companys/es del grup.
- Revisar les eines de jardineria i els guants de treball
- Nous bancals per poder fer més horts i ampliar la plantació de plantes aromàtiques
- Taules d'exterior per poder fer activitats d'observació de l'entorn a l'aire lliure
- Lupes adequades per observar els animalons del pati.

2.Pel que fa referència a la entrada del Polvorí es va detectar la necessitat de millorar la
canalització de l'aigua de pluja. L'entrada s'inundava quan plovia molt.
3-. Els responsables del projecte Breathe han continuat amb les proves pertinents per al de
veure si la contaminació atmosfèrica afecta el desenvolupament neurocerebral dels alumnes i
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afecte el rendiment escolar.

4.3 Decisions

Objectius

- Aconseguir millorar les diferents aportacions de la comunitat educativa
respecte:
- Els espais verds de l'escola
- L'estalvi dels recursos energètics
- El consum dels recursos materials
- L'accés al centre per l'entrada del Polvorí
- Col.laboració amb la fundació Tapurna

Accions

- Des dels diferents estaments de la comunitat educativa es concreten els objectius proposats
amb les propostes de millora.
- Cercar i facilitar els recursos necessaris.

Temporalitat

Al llarg de curs

Responsable

Comissió Boixac
Comissió de Camí Escolar
Fundació Tapurna
Responsable Projecte Breathe

Criteris i indicadors d'avaluació

Valoració del projecte interdisciplinar i del projecte de Camí Escolar segon els paràmetres
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senyalats.

Memòria

La Comissió Boixac, l'equip de mestres i els delegats/des han estat els encarregats de vetllar per
poder dur a terme les diferents propostes i vetllar perquè tothom s'impliqui:
Entre altres tasques:
- Han fet un inventari de les eines que hi ha a l'escola per treballar en la millora i manteniment
dels espais verds del centre...Un cop s'ha fet la compra han repartit tot el material per cicles, tot
marcat perquè cada classe se'n faci responsable de les seves eines.
- Han fet rètols per tal de recordar la importància d'apagar els llums quan se surt de les aules.
- S'ha fet campanya per reduir l'ús del paper de plata com embolcall.
- S'ha millorat la recollida del paper per reciclar: noves papereres, ben retolades “ Només paper”
per a cada aula i pels passadissos del centre.
S'ha preparat la inauguració del camí Escolar de Font de la Guatlla Magòria amb la implicació de
tota la comunitat educativa.
Pel que fa referència al projecte de l'Illa dels Tres Horts ( Tapurna) des de l'escola s'ha fet la
recollida del material necessari per a la realització de tallers de caire familiar lúdic.

4.4 Pla d'acció

Objectius

1-Mantenir i consolidar les accions realitzades en cursos anteriors, proposant activitats pel:
- El coneixement i manteniment dels espais verds de l'escola
- La importància de l'estalvi dels recursos energètics i materials
2- Ajustar el projecte del Camí Escolar
3- Col.laborar en el projecte Breathe
4- Col.laborar amb la fundació Tapurna

Accions

1-Introduint canvis de millora en:
- El Projecte Educatiu de Centre
- El projecte curricular/programacions des d'una perspectiva mediambiental i de sostenibilitat
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2- Establir estratègies per potenciar la participació, la responsabilitat i la cooperació de tota la
comunitat educativa.

Temporalitat

Al llarg del curs

Responsable

Comissió Boixac
Comissió de Camí Escolar
Responsables Projecte Breathe

Criteris i indicadors d'avaluació

- Realitzar activitats per tal de veure el coneixement que l'alumnat ha adquirit respecte a :
- La cura de les plantes i del coneixement dels noms.
- L'estalvi dels recursos energètics i materials
- Avaluar els indicadors que el projecte BREATHE marqui.
- Revisar les accions fetes amb la fundació Tapurna

Memòria

1.La Comissió Boixac ha transmès a la resta de la Comunitat Educativa la importància del
Projecte i ha:
- Dinamitzat el projecte “ Un món ple de vida” a través de les tutores i els delegats de classe,
consolidant una any més el nostre projecte interdisciplinari.
- Impulsat la col·laboració puntual de les famílies.
- Consolidat les accions que ja s'havien iniciat els cursos anteriors .

2. Enguany divendres 10 d'octubre es va fer la inauguració del Camí Escolar amb un acte festiu
de caire popular a la placeta de l'escola Pau Vila.
La festa d'inauguració va comptar amb la presencia del regidor del Districte Sr.Jordi Martí i la
participació d'alumnat, AMPAS, famílies, professorat de les diferents escoles del barri de la Font
de la Guatlla. També hi van col•laborar entitats i associacions del barri, com el centre cívic Font
de la Guatlla, l'espai Tres Turons o l'escola de música Jam Session, així com representants de les
botigues amigues .
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En els parlaments hi va haver una representació de l'Escola Muntanyeta (pare i alumne) i de la
directora de l'escola Pau Vila, i a continuació actuacions musicals, balls i cants de nens i nenes
de l'escola Pau Vila, conjunts de la XXV ena Olimpíada, tallers de xapes de la Guàrdia Urbana i
una xocolatada popular.
Per donar a conèixer el nou camí Escolar, amb l'alumnat de 3r a 6è, que és qui acostuma a venir
sol/a a l'escola, s'han fet les següents accions:
- Amb els alumnes de 5è i 6è una sortida pel barri Font de la Guatlla- Magòria per donar a
conèixer els diferents itineraris per on passen la majoria dels alumnes,
- Amb els alumnes de 3r i 4t aprofitar totes les sortides que es fan a peu pel barri per ensenyar i
recordar als alumnes l'objectiu del Projecte del camí Escolar.
Se'ls ha fet conscients veient in situ:
- El logotip de “Camí escolar, espai amic'' que hi ha en els passos de vianants propers a l'escola.
- Els comerços, “ botigues amigues” que participen i col•laboren com a punt de referència en el
cas que necessitin ajuda al llarg del seu recorregut d'anada o tornada de l'escola.
- L'adhesiu verd com a distintiu que identifica les “ Botigues amigues”.

3-. El projecte Breathe ha publicat les seves primeres conclusions dels estudis que han realitzat,
aquests es poden trobar a la pàgina web del projecte. Aquest curs han tornat a passar una
bateria de proves a l'alumnat participant.
De retruc a la participació del projecte i conjuntament amb el CSIC s'ha realitzat una prova pilot
d'anàlisi de l'aire del gimnàs. Es van instal•lar aparells de depuració de l'aire durant mig any. Es
tractava de veure si eren vàlids per reduir els índex de CO2 que es produïen amb l'ús del gimnàs
en diverses activitats.
També es va provar de reduir l'emissió de partícules contaminants provinents de la sorra del patí
mitjançant el reg per aspersors cada dia durant unes dues setmanes.

4. Hem col•laborat amb la recollida de material per poder realitzar activitats programades per
l'Associació Tapurna. Es tracta de tallers familiars amb material de desfeta que es realitzen al
cap de setmana. Alguns s'han fet a l'escola i d'altres a 'l' Illa dels tres Horts”

4.5 Avaluació

Objectius
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Fer el seguiment de totes les accions i estratègies que hem iniciat i hem posat en marxa al llarg
el curs.

Accions

Recull de totes les activitats, iniciatives, noves propostes... que s'han fet i han sorgit al llarg del
curs.

Temporalitat

Periòdicament

Responsable

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

Criteris i indicadors d'avaluació

Fer un seguiment periòdic i una valoració continuada de les diferents accions i activitats.

Memòria

Recull de totes les activitats, iniciatives, noves propostes... que han sorgit al llarg del curs:
- Enguany hem comptat amb un gran projecte : “ El jardí vertical “ que ha ampliat el nostre
projecte “ Un món ple de vida”, on hi ha plantes medicinals, culinàries...
Aquest nou projecte s'ha inclòs en el treball interdisciplinari del Cicle mitjà, donat que són els
que treballen aquest tipus de plantes. Els alumnes d'aquest cicle són els que han dissenyat la
distribució de les plantes aromàtiques en els gabions de l'estructura del jardí vertical.
El proper curs cal acabar de reestructurar petits detalls d'infraestructura.
Aquesta instal·lació consta com a refugi de fauna i flora (World Natura).
S'ha començat a pensar amb la possibilitat d'elaborar un hotel d'insectes i/o implicant més al
sector famílies.
Ha mancat temps per valorar conjuntament amb tota la comunitat educativa les novetats
d'aquest curs ( jardí vertical, plantació d'arbres a l'escola, novetats a les terrasses)

- Per Sant Jordi tots els nens i nenes de l'escola en els tallers plàstica van fer petits insectes,
ocells, flors ..per decorar tot el pati, el jardí vertical i horts urbans, i es va convidar a tota la
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Comunitat Educativa per gaudir dels espais verds de l'escola i donar a conèixer el Jardí vertical,
els nous horts urbans i els arbres plantats al jardinet de l'escola.

- Per Sant Ponç s'han programat diferents activitats per fer partícips als pares, mares, avis, avies
... de l'escola com amb l'elaboració de melmelada, taller de cosir bossetes d'olor.

- Hem hagut de desfer-nos dels primers horts urbans que vam construïr amb material de desfeta
(taules velles, fustes...) que estaven molt malmesos. Pel muntatge dels horts urbans i les taules
d'exterior hem comptat amb la col·Laboració d'un pare, i com agraïment els alumnes de 1r i
delegats li vàrem fer una carta i uns presents elaborats per ells mateixos. Es valora molt
positivament poder comptar amb el suport de les famílies.

- Al llarg del curs s'ha vetllat perquè tot l'alumnat gaudeixi, respecti i cuidi els espais enjardinats
a l'hora d'utilitzar els diversos espais de joc .

- Enguany els alumnes de 5è, que són els que fan el projecte interdisciplinari sobre els arbres de
l'escola, han plantat arbres i arbustos a zona enjardinada que tenen cura la classe de 2n.

- S'ha fet observació dels animalons sempre que es faci amb cura i respecte, mirant d'incidir
mínimament en la vida d'aquests i s'ha facilitat lupes adequades per aquesta finalitat .

- A final de curs ha quedat pendent la revisió de les eines, guants... i controlar que tot està en
condicions i no falta res.

- S'ha fet la revisió del compostador per part del Programa Metropolità d'Autocompostatge. el
dia de la revisió van valorar que el compostatge estava una mica sec degut a que vàrem afegir
fulles seques. Necessitem un airejador.

- Es podria ampliar la col·laboració amb Tapurna. Però hi ha molts agents implicats i no sempre
es fàcil la coordinació. Es va plantejar la possibilitat que els nens i nenes de primer fessin planter
d'hortalisses i a l'Illa del Tres Horts es consolidés com a hort urbà.

Part de les activitats realitzades es poden consultar a la pàgina web de l'escola.

El proper curs la Comissió Boixac seguirà dinamitzant el projecte “Els Espais verds de l'escola:
un món ple de vida”. S'intentarà optimitzar les terrasses com espai d'aprenentatge,de
convivència, de respecte i cura del nostre entorn(Aules de natura).
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4.6 Suport

Despeses previstes

Cost total (€)
Sol·licitud econòmica (€)
Informació
Formació
Assessorament presencial
Recursos didàctics
Suggeriments
Altre suport
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
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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


