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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 a les Escoles+Sostenibles

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

Alumnat 10
Famílies
Monitors 1  

Personal no docent(especificar) 1  

3. Títol del projecte

Els espais verds de l'escola, un món ple de vida

Explicació

Continuar implicant a tota la comunitat educativa perquè prengui  consciència de la importància
de les petites accions col·lectives pel medi ambient. 

1.- Fomentant i conscienciant a l'alumnat sobre  la importància de: 
- El coneixement i el respecte pel  nostre entorn més immediat: els espais verds del pati, del
jardí vertical i dels horts urbans que hi ha a les terrasses. 
- Cercar propostes i solucions que ens permetin reduir/reciclar materials que utilitzem i
contribuir en l'estalvi energètic. 
Fer seguiment del manteniment del Camí Escolar.
Donar a conèixer a la Comunitat Educativa el els resultats del Projecte BREATH.

4. Síntesi de la programació prevista
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4.1 Motivació

Objectius

1- Animar a seguir consolidant i actualitzant els projectes interdisciplinaris com línia transversal
de Centre de P3 a 6è, conscienciant a l'alumnat sobre la importància de:
- El coneixement i manteniment dels espais verds de l'escola, posant èmfasi en el nou jardí
vertical, com aula d'experimentació viva on s'hi refugien insectes i altres animalons.
- L'estalvi i el reciclatge dels recursos energètics i materials.
2. Continuar impulsant i animant la participació de les famílies en el Projecte del camí Escolar:
'Bus escolar'

Accions

 1- Incrementar la responsabilitat del professorat per consolidar i actualitzar els projectes
interdisciplinaris. 
- Convocar als delegats/des de classe per transmetre-les-hi  la importància del seu paper
d'impulsors i dinamitzadors.
2.Animar a les famílies que participin en el Projecte de 'Bus escolar'
- a través de les reunions pedagògiques de classe.
- des del Consell Escolar i la Junta de l'AMPA.
- fent partícips als delegats/des pares/mares de classe

Temporalitat

Inici de curs (setembre-octubre)

Responsable

- La Comissió Boixac formada per la responsable,un mestre, la directora, delegats de cursi
coordinadora monitoratge de temps de migdia
- 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

1.Donar a conèixer el que estem fent:
-Compartint amb tot el claustre els projectes interdisciplinaris de cada curs o cicle. 
- Exposant a la reunió de delegats els nous projectes on participarà cada curs/cicle.
2. Motivar a les famílies a participar en el Projecte de 'Bus escolar'



 
Memòria d'Escoles+Sostenibles
Curs 2015-2016

02-11-2017 14:58:57 3 / 12

Memòria

1./ 2. Com a filosofia de centre tot l'equip de mestres tenim molt present la importància de“
L'Educació per la sostenibilitat” . El nostre projecte interdisciplinari forma part del currículum i es
treballa com eix transversal de P3 a 6è.
Pel que fa al sector alumnat com cada curs els delegats/es escollits són diferents, en les
reunions de delegats se'ls informa de totes les tasques on participarà cada curs/cicle, de manera
que tinguin la globalitat del Projecte i es treballa la importància de transmetre els objectius del
Projecte a la resta de la Comunitat Educativa :
- tenir cura dels espais verds de l'escola i els animalons que hi viuen.
- l'estalvi dels recursos energètics, d'aigua i material.
- reducció d'embolcalls

Posteriorment són els delegats/des els qui informen, engresquen...a la resta de companys , en
les sessions de tutoria. Els delegats dels cursos de CM i CS informen a les classes dels petits de
l'escola, donat que per l'edat no tenen representats delegats/des.
3. Pel que fa a la participació en el Projecte del Camí Escolar en la nova iniciativa 'Bus a peu' ,la
proposta surt de la Comissió del camí Escolar. Aquesta Comissió informa al Consell Escolar i des
del Consell s'informa a tots sectors implicats.

4.2 Diagnosi

Objectius

1- Analitzar i revisar els projectes interdisciplinaris per poder incloure o canviar les
activitats   programades.
-Analitzar en la reunió de delegats/des de les diferents tasques que hauran de fer com impulsors
i engrescadors del sector alumnat. 
-Analitzar amb l'equip de monitors/res de temps de migdia les possibles tasques que
prioritzarem.
2-Identificar les famílies que poden participar en el Projecte ' Bus Escolar'

Accions

1.Crear espais de temps i de debat per: 
- Revisar i actualitzar els projectes interdisciplinaris(Equip de mestres)
- Identificar els aspectes a millorar dels espais verds de l'escola, l' estalvi i el  reciclatge dels
recursos energètics i materials(Comissió BOIXAC)
2- Des de la Junta de l'AMPA identificar les famílies que poden participar en el Projecte ' Bus
Escolar'
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Temporalitat

El mes d'octubre-novembre

Responsable

Comissió BOIXAC

Criteris i indicadors d'avaluació

- Posada en comú dels propostes, canvis, ... dels diferents sectors alumnat,monitors, famílies i
metres.
- Recollir les propostes per prioritzar les tasques a realitar

Memòria

 1.L'equip de mestres hem analitzat i revisat els projectes interdisciplinaris per incloure
activitats  engrescadores, per tal que l'alumnat prengui consciència de: la importància dels
nostres actes que ajuden a tenir cura del medi ambient i a respectar a tots els éssers vius (
plantes, animalons...) aprofitant la riquesa que el pati de l'escola ens ofereix.
2. En les reunions de delegats/des es revisen les diferents tasques que han de fer com impulsors
i engrescadors del sector alumnat , tenint en compte la situació actual i fent propostes de millora
per després parlar-ne a les classes:
- Tenir cura dels espais verds i animalons de l'escola
- Ser conscients de la importància de l'estalvi dels recursos energètics i materials.
-Animar als companys/es que facin ús de la carmanyola o similars per evitar el paper de plata i
tetrabrics..
2. El sector pares/mares del Consell Escolar anima a pares/mares de la Junta de l'AMPA a
participar en el nou projecte i fer un estudi de les possibles rutes per configurar “ El Bus a peu”.

4.3 Decisions

Objectius

1-  Acordar calendari, responsables i recursos necessaris per dur a terme els projectes
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interdisciplinaris.
- Destriar i decidir quines de les propostes són més viables i acordar les prioritàries marcant un
calendari i els recursos que es necessiten des dels diferents estaments.

2-Identificar i consensuar un pla d'actuació del Projecte ' Bus Escolar' amb les famílies.

Accions

1- Cercar els recursos humans i materials per poder dur a terme les propostes dels projectes
interdisciplinaris dels espais verds de l'escola, l' estalvi i el    reciclatge dels recursos energètics i
materials.

2-Recollir les propostes de punt de sortida del 'Bus escolar'

Temporalitat

Al llarg del curs

Responsable

Comissió Boixac.
Comissió Camí Escolar

Criteris i indicadors d'avaluació

Els criteris s'establiran al llarg de la valoració del Pla d'acció.

Memòria

1. En les reunions de tot l'Equip Docent s'ha acordat destinar unes sessions per revisar els
projectes i actualitzar-los.
La Comissió Boixac s'ha encarregat de:
- Confeccionar el calendari d'actuacions
- Recollir propostes de les diferents classes i facilitar els recursos ( materials o humans)
necessaris per desenvolupar els projectes interdisciplinaris de cada cicle/curs
- Impulsar a través de les reunions delegats/des l' estalvi i el   reciclatge dels recursos energètics
i materials.

2. És en les reunions de delegats/des de l'alumnat on s'ha valorat i acordat les diferents
propostes per destriar i decidir quines són les propostes més viables sobre:
- Els espais verds de l'escola
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- L'estalvi i el  reciclatge dels recursos energètics i materials
- L'ús de la carmanyola o similars

3. En les reunions de delegats partes/mares de l'AMPA s'elabora una enquesta per tal de recollir
diferents suggerències i propostes per gestionar possibles trajectes, voluntaris/es pel “ Bus a
peu”. L'enquesta es passa a totes les famílies de l'escola.

4.4 Pla d'acció

Objectius

1-Mantenir i consolidar les accions realitzades en cursos anteriors, proposant activitats per:
- El coneixement i manteniment dels espais verds de l'escola
- La importància de l'estalvi dels recursos energètics i materials.
- Afavorir el coneixement de la biodiversitat a través del jardí
vertical
2- Seguir el projecte del Camí Escolar Bus Escolar

Accions

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

Temporalitat

Al llarg del Curs

Responsable

La comissió Boixac
Comissió Camí Escolar

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.
- Coneixement de les aus i dels insectes de l'entorn.
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- L'estalvi dels recursos energètics i materials.
- Posar en marxa el Bus Escolar

Memòria

 La Comissió Boixac ha transmès a la resta de la Comunitat Educativa la importància del
Projecte:
- Dinamitzant el projecte “ Un món ple de vida” a través de les tutores i els delegats de classe
per introduir canvis de millora.
- Impulsant la participació de famílies , com col•laborar en el taller de cosir bossetes d'olor amb
plantes aromàtiques i confecció de melmelada.
- Consolidant les accions que ja s'havien iniciat els cursos anteriors.

Tasques de l'Equip docent:
Cada cicle o classe ha elaborat ,en el seu projecte interdisciplinari, activitats des d'una
perspectiva mediambiental i de sostenibilitat.
Cada classe des de P3 a 6è ha inclòs una o més activitats/sortides/visites complementàries
relacionades amb els objectius del projecte.
Enguany el taller de primavera que dur a terme tota l'escola, es va potenciar el coneixement
dels ocells que envolten l'escola, realitzant siluetes de: tallarol de cua llarga, gavina, pit-roig,
merla, mallerenga....
Tasques dels delegats/des:
Els delegats/des de cada classe han estat els impulsors d'engrescar a la resta de companys per
cooperar i responsabilitzar-se del seu projecte.
El sector famílies, des de la comissió del camí escolar, ha establert estratègies per implicar i
potenciar la participació en el projecte “Bus a peu”.

4.5 Avaluació

Objectius

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.
-Recollida del nombre d'alumnat que utilitzen embolcalls sostenibles a
l'inici de curs i al final.
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-Recollida de material fotogràfic que mostrin els resultats inicials,
procesos i finals

Temporalitat

Recollida al llarg del curs i presentació final dels resultats

Responsable

Direcció del centre, Comissió Boixac

Criteris i indicadors d'avaluació

Valoració dels materials i presentació dels resultats obtinguts a través de diversos formats on
quedin registrats per establir propostes de millora.

Memòria

1.-Recull de totes les activitats, iniciatives, noves propostes...entrebancs .. que han sorgit al llarg
del curs i propostes de millora pel curs vinent.
 Educació Infantil
 Jardinet de l'entrada de l'escola
Els nens i nenes de Ed. Infantil són els encarregats de regar el jardinet que hi ha a l'entrada de
l'escola. Hem hagut d'anar solvatant diverses incidències que han anat sorgint al llarg del curs
tant de tipus humà com de recursos materials.
 Activitats de sostenibilitat
S'ha fet la campanya de“ Esmorzar fruita” com en els darrers anys. Les famílies han col•laborat
de bon grat i es mostren conscients per una alimentació saludable.
 Activitats mediambientals
P3 La Classe “ Cargols” han fet observació i experimentació de forma vivencial de petits
animals.
Descobreixen el món del cargols a través de l'observació directa en l'ecosistema que creen dins
la cargolera que tenen a la classe.
P4 La Classe “ Gatets” han fet una activitat proposada per l'Associació Progat per conscienciar-
los sobre les responsabilitats que implica tenir un animal a casa en un entorn urbà , la cura que
n'hem de tenir, el compromís que adquirim i que no els podem abandonar.
P5 S'ha fet observació dels animalons del nostre entorn ( formi-gues, paneroles, marietes...)
incidint amb la importància de fer-ho amb una actitud de cura, protecció, curiositat i de
respecte, mirant d'incidir mínimament en la vida d'aquests. Per dur a terme aquesta activitat
s'ha fet un taller “L'ecologia, el miracle de la natura “ de Ciència Divertida”
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 Cicle Inicial

 Activitats de sostenibilitat
S'ha fet la campanya de“ Esmorzar fruita” i “Evitem residus /portem carmanyoles”, com en els
darrers anys. Les famílies han col•laborat de bon grat i es mostren conscients de la importància
d'una alimentació saludable i de minimitzar els residus.

 1r L'hort Urbà
Els alumnes de 1r estudien les verdures i hortalisses . Després de visitar l'Hort de Can Deu
comencen el procés de plantar hortalisses a partir de planter i de llavors amb l'objectiu
d'estudiar les parts de la planta, el procés de creixement , part comestible de cada hortalissa...
En els dos bancals de la seva terrassa han plantat amb:
- Planter: pastanaga, diferents tipus d'enciams, espinacs i patata.
- Llavor: raves, pèsols, bledes i mongetes.

Han anat regant i a mesura que han anat creixent han tret les males herbes de l'hort .
Han recollit enciams, raves, escarola, pastanagues... Les mongetes , els pèsols i les bledes no
han sortit
A mida que es recollia la collita cada nen/a s'ha pogut emportar una hortalissa /verdura a casa.
Com a cloenda han visitat el mercat del barri Hostafrancs on han pogut observar altres
verdures/hortalisses que no hem cultivat a l'escola, així com les parades i la seva distribució en
el mercat.

 2n Zona parterres sortida C/ Polvorí
Els/les alumnes de 2n són els encarregats de tenir cura arrencant les males herbes i fulles
seques de la zona enjardinada del fons del pati. S'han proporcionat els recursos humans que per
poder dur a terme l'activitat .
Es valora molt positivament l'organització en petits grups i de manera rotativa , ja que s'han
pogut implicar tots els alumnes al llarg de tot el curs.

 Cicle Mitjà
 Jardí Vertical – Plantes aromàtiques

En el projecte interdisciplinari “ Les plantes aromàtiques i medicinals ” els alumnes de 3r i 4t han
treballat el coneixement d'aquestes plantes fent observació directe, apropant-se en el seu
coneixement i fent-se conscients de les seves propietats curatives i culinàries. S'han ocupat
també de plantar i tenir cura de noves plantes en els horts urbans de la terrassa.
Enguany però, hem començat a topar amb les dificultats de mantenir viu el nostre gran projecte
: “ El jardí vertical “. L' aparell de reg automàtic ha presentat problemes de funcionament. Ha
calgut canviar-lo i tornar a plantar de nou i substituir totes les plantes que s'havien mort.
Aquest trasbals ha fet que s'inclogués en el projecte interdisciplinari de 3r i 4t fer planter en els
horts urbans de la terrassa per tenir plantes de substitució en el cas que se'ns morin.
S'han mantingut les activitats programades en el projecte interdisciplinari fent partícips als
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pares, mares, avis, àvies ... de 3r i 4t en l'elaboració de melmelada i en el taller de cosir
bossetes d'olor.
Pel que fa a l'hotel d'insectes programat per aquest curs es va haver de desestimar per tots els
entrebancs que han sorgit.

 Cicle Superior
 5è Els arbres de l'Escola
Els alumnes de 5è han fet un treball d'observació dels arbres del pati de l'escola i activitats de
recerca sobre les seves característiques. Per grups han elaborat una fitxa tècnica d'un dels
arbres, descripció de l'arbre i dibuix del natural. Com a cloenda cada grup ha exposat el seu
treball.
De cara el proper curs s'ampliarà el projecte amb un treball de camp i hem valorat que seran
els/les alumnes de 5è els que participaran i impulsaran el projecte de l' hotel d'insectes i/o altres
activitats implicant també més al sector famílies.
 6è Compostatge

Els/les alumnes de 6è han seguit fent el compostatge que permet posar en marxa l'hort de
primer. Vàrem aprofitar fulles seques del pati recollides per l'alumnat de segon per fer-ne, però
no ens va anar bé. El compostatge es va ressecar molt . Ho hem descartar per propers cursos.
També ens manca el termòmetre per poder fer el seguiment de les temperatures en el procés
de descomposició tal com ens van informar la persona que va revisar el funcionament del
compostador.

 El sector famílies

Aquest curs el sector famílies ha estat més implicat en la posada en funcionament de l Bus a
Peu. AL final s'ha pogut posar en marxa , de manera pilot una de les línies de les tres possibles.
L'experiència ha estat molt positiva i pensem que el boca a boca, farà que creixi l nombre
d'usuaris. En acabar el curs en fan ús unes 13 famílies.

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

 Espais verds de l'escola:

- Al llarg del curs s'ha vetllat perquè tot l'alumnat gaudeixi, respecti i tingui cura dels espais
enjardinats a l'hora d'utilitzar els diversos espais de joc. Malgrat tot, ha costat molt preservar
alguna de les zones que els agrada per jugar a fet i amagar. Caldrà trobar una solució de cara al
curs vinent per sensibilitzar i seguir implicant a tot l'alumnat.
- Queda pendent cercar la retolació més adient del nom dels arbustos i arbres de l'escola .
- Pel que fa a l'hort d'hortalisses i verdures de cara el proper curs es farà èmfasi sobre la
importància de dur a terme a l'escola horticultura ecològica sense fertilitzants químics ni
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pesticides.
- Respecte al coneixement i cura dels animalons del nostre entorn ens proposem seguir
col•laborant amb Progat en els tallers de conscienciació de tinença responsable, així com fer
conèixer els ocells que ens visiten i fer un “hotel d'insectes”
- Pel que fa a l'estalvi energètic i d'aigua valorem molt positivament la nostra participació en les
activitats proposades per les empresa: “Ciència Divertida” AGBAR i FECSA – ENDESA.
- Seguim anant al Punt verd per tal de fomentar el coneixement de la gestió dels residus que
generem a la llar. Potenciar la reducció d'embolcalls.
- A traves del delegats/des de l'alumnat s'ha fet una campanya d' estalvi i el   reciclatge dels
recursos energètics i materials mitjançant rètols per tal de conscienciar i recordar la seva
importància, tanmateix caldrà incidir més i fer partícips a les famílies, com s'ha fet fins ara en la
recollida de piles.
- Tenim un grupet de famílies molt interessades en el tema de la nutrició. Pensem que ajudarà a
consolidar i conscienciar bons hàbits alimentaris com portar fruita, evitar excessos de sucres...
- Ens queda pendent elaborar indicadors per ens permeti saber grau de coneixements adquirits ;
aquest recull ens permetria de cara a una altre curs introduir canvis de millora i seguir avançant
en una visió, mediambiental o de sostenibilitat , per un món millor dels nostres alumnes i
famílies.
- La Comissió Boixac es segueix comprometent a seguir dinamitzant el projecte a nivell de tots
els sectors de l'escola i s'intentarà optimitzar els espais verds del pati i les terrasses com espais
d'aprenentatge, de convivència ,de respecte i cura del nostre entorn.

4.6 Suport

Despeses previstes

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

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 17.30 h; divendres de 8.00 a 14.00 h.


