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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
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 3 Mestra d'Educació especial

Alumnat 10 de 2n fins a 6è
Famílies 2
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 dels espais verds de l'escola:jardí vertical, pati
i terrasses.
Construcció d'un hotel d'insectes per conèixer la importància vital dels insectes en l'ecosistema.

4. Síntesi de la programació prevista

4.1 Motivació

Objectius
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Mantenir la il·lusió per seguir aprofundint el nostre projecte com a Projecte Educatiu de Centre.

Accions

1- Consolidar i actualitzar els projectes interdisciplinaris de cada curs.
2- Incrementar la responsabilitat de l'alumnat.
3- Mantenir i millorar els espais verds de l'escola amb la col•col·laboració de tota la Comunitat
Educativa.

Temporalitat

Al llarg de tot el curs

Responsable

- La Comissió Boixac formada per tots els col·lectius implicats.

Criteris i indicadors d'avaluació

1- Analitzar els projectes amb l'equip docent de cada cicle per tal de valorar les millores.
2- Donar responsabilitats temporals a tot l'alumnat
3- Fer partícips en el projecte als diferents sectors de la Comunitat Educativa.

Memòria

1.Impulsat per la Comissió Boixac de nou s'ha mantingut la il·lusió per seguir aprofundint i
millorant el nostre projecte com a Projecte Educatiu de Centre.
L'equip docent un any més ha consolidat i actualitzat els projectes interdisciplinaris en funció de
les demandes del grup-classe i de la realitat del moment.
2.S'ha valorat positivament incrementar les responsabilitats temporals a tot l'alumnat.
3.Enguany pel que fa al sector de famílies s'ha demanat més participació sol.licitant
voluntaris/es per diverses tasques relacionades amb el projecte d'Escola i s'ha incrementat el
nombre de famílies que han ajudat.

4.2 Diagnosi

Objectius

1- Analitzar i revisar els projectes interdisciplinaris per incloure, canviar, millorar les activitats
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respecte al curs passat.
2- Acordar en les reunions de delegats/des les tasques que hauran de fer com impulsors i
engrescadors del sector alumnat.

Accions

1- Revisar i actualitzar els projectes interdisciplinaris de cada curs(Equip de mestres)
2-Observar i identificar els diferents espais verds de l'escola per decidir quines accions
proposem per millorar-los (Comissió Boixac)

Temporalitat

Inici de curs

Responsable

Comissió Boixac

Criteris i indicadors d'avaluació

- Fer un recull de les noves propostes a principi de curs a partir de les accions realitzades en el
curs anterior.
- Fer un recull dels punts febles i els forts dels espais verds de l'escola.

Memòria

1-S'ha mantingut amb l'equip docent el compromís i la implicació per seguir actualitzant el
projecte ''Els espais verds de l'escola, un món ple de vida', com a eix transversal i com un
projecte curricular interdisciplinari.
Des de la Comissió Boixac es va fer una valoració de les possibles millores dels diferents espais
verds de l'escola per decidir quines accions podien ser més factibles.
Es va reunir als delegats/des com impulsors del sector alumnat i vam recórrer els diferents
espais per recollir propostes per millorar dels espais verds de l'escola. Es van fer fotografies i
vam fer un recull dels aspectes més rellevants: manteniment dels espais verds, neteja, reg...

4.3 Decisions

Objectius
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1.- Acordar calendari, responsables i recursos materials/humans per a dur a terme el nostre
projecte.

Accions

- Destriar i decidir quines propostes són viables.
- Valorar els recursos que es necessiten des dels diferents estaments.
- Acordar les prioritats marcant un calendari.

Temporalitat

octubre/novembre

Responsable

Comissió Boixac

Criteris i indicadors d'avaluació

Fer un registre de les propostes i analitzar la viabilitat a partir dels recursos materials, humans i
temporals que disposem.
Fer un calendari de les accions previstes.

Memòria

A través de les reunions de delegats/des de classe es va fer un recull de possibles propostes per
millorar els espais verds de l'Escola, destriant quines accions les podien fer el sector alumnat i
quines necessitàvem suport extern.
Paral•lelament, la Comissió Boixac, des d'un bon inici érem conscients que per poder dur a
terme el projecte era imprescindible acordar un calendari, uns responsables i uns recursos
materials/humans, tot i que no sempre ha estat possible cenyir-nos , sobretot pel que fa al
calendari i recursos humans.

De cara al proper curs es contemplarà una planificació més acurada respecte al calendari i
accions previstes. És per això, que en el moment que s'elaboren els horaris caldrà contemplar el
suport humà i quan es planifiquen les sortides i activitats complementàries de cada curs, hem de
tenir en compte les activitats previstes per tal que no se'ns cavalquin.

4.4 Pla d'acció
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Objectius

1- Consolidar i introduir canvis de millora en els projectes curriculars i programacions des d'una
perspectiva mediambiental i de sostenibilitat.
2- Mantenir, consolidar les accions realitzades en cursos anteriors i introduir noves activitats per:
- Millorar els espais verds de l'escola.
- Afavorir el coneixement de la biodiversitat a través dels espais
verds de l'escola.

Accions

1- Elaborar les programacions introduint els canvis acordats.
2.- Construir un hotel d'insectes
- Distribuir responsabilitat temporals entre l'alumnat per observar:
- Els animals que viuen en els espais verds de 'escola.
- Els canvis de les plantes al llarg de les estacions per
satisfer les seves necessitats i conèixer els canvis naturals.

Temporalitat

Al llarg de tot el curs

Responsable

La Comissió Boixac formada per tots els col·lectius implicats.

Criteris i indicadors d'avaluació

- Fer un registre d'observació els animals que viuen en els espais verds de l'escola.
- Valorar el proces de construcció de l'hotel d'insectes.
- Fer un registre dels canvis que experimenten les plantes i els arbres observats.

Memòria

. Enguany valorem molt positivament la millora dels espais verds de l'escola i estem satisfets/tes
perquè ha afavorit el coneixement de la biodiversitat que ens envolta.

Les accions programades han contribuït per dur a terme els nostres objectius:
- Programació de Tallers de Natura amb el suport d'en Joan Solé, biòleg, expert en educació
ambiental:
- Sobre planells ubicar, dibuixar i posar noms de les plantes i arbres del pati i del jardí vertical.
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- Elaboració de preguntes i dubtes sobre coneixement, cura i manteniment de la biodiversitat
que ens envolta per recollir
informació, per a la posterior entrevista amb en Joan Solé:
- Alumnes de 2n: arbustos del pati
- Alumnes de 3r i 4t: plantes del jardí vertical
- Alumnes de 5è: arbres del jardí
- Retolació dels arbres i arbustos del pati de l'escola ( alumnes de 5è)
- Retolació de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries del jardí vertical (alumnes de
3r i 4t)
- Plantació de les plantes del Viver Tres Pins cedits pel Programa Escoles Sostenibles cercant el
lloc més idoni.
- A proposta d'en Joan Solé queda pendent, de cara el curs vinent, l'elaboració d'un manual del
bon ús de les eines de jardí.
- Realització de compostatge per part de l'alumnat de 6è , a partir de residus orgànics generats
a la cuina, per adobar l'hort de 1r i part de la zona enjardinada.
- Graella per registrar l'observació dels animalons del jardí vertical i els canvis que experimenten
les plantes i els arbres de l'escola ( tots els alumnes des de 2n a 6è)
- Graella per enregistrar l'observació meteorològica i registre diari de la temperatura darrera i
davant del jardí vertical, del pluviòmetre ( Alumnes de 5è)
- Cerca d'informació, elaboració de projectes per a construir un hotel d'insectes. Construcció
d'hotels d'insectes amb la col•laboració d'avis de l'escola ( Alumnes de 5è)
- Per celebrar Sant Ponç, mestres i alumnes vam organitzar un petita fira/exposició, a la terrassa
del Jardí vertical, de treballs elaborats pels alumnes de 3r,4t i 5è ( melmelades, bossetes d'olor,
hotels d'insectes, planells de tots els espais de l'escola amb els noms dels arbres, arbustos i el
lloc on estan ubicats ....
En aquesta exposició es va convidar personalment a tots aquells pares, mares, àvies, avis i
persones que havien col•laborat en les diverses tasques esmentades , oferint-los una ruta per
tots els espais verds de l'escola i un berenar saludable com a agraïment per la seva dedicació
desinteressada.
- Coneixement del funcionament del sistema de reg per part dels membres de la Comissió
Boixac amb el suport incondicional d'en Jordi Sánchez, Tècnic Superior en Gestió del Paisatge.

Hem col•laborat alumnes i mestres en una enquesta elaborada per arquitectes i investigadors
de la Universitat Tècnica de Munic a Alemanya que estan investigant jardins verticals a les
escoles(LIVING WALLS). La participació en contestar l'enquesta ens va endinsar, a alumnes i
equip de mestres, a fer una reflexió sobre diversos aspectes del nostre projecte des de l'inici,
quan vàrem participar en el seu disseny, fins el moment actual.

4.5 Avaluació
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Objectius

Fer el seguiment de totes les propostes, accions i estratègies que sorgeixen i es duen a terme al
llarg del curs.

Accions

- Recull i valoració de les activitats, iniciatives... que es fan al llarg del curs des dels diferents
projectes interdisciplinaris

Temporalitat

A final de curs

Responsable

- La Comissió Boixac formada per tots els col·lectius implicats.

Criteris i indicadors d'avaluació

Per mitjà de diversos formats ( graelles, fotografies, pautes d'observació...)on quedin recollides
les millores del projecte per poder-les valorar.

Memòria

El Pla de treball d'aquest curs, que hem presentat enguany s'ha centrat en el coneixement i cura
dels espais verds de l'escola: jardí vertical, hort, pati i terrasses. Hem continuat, però, fomentant
i conscienciant a l'alumnat sobre la importància de les petites accions col•lectives per a la cura
del medi ambient:
- Reduir, reutilitzar i reciclar millor
- Recollida de piles ( resoldre el problema de servei de recollida)
- Enguany hem iniciat la recollida de plàstic i tetrabrics, malgrat el que suposa donat que no
tenim contenidor groc i cal
desplaçar-nos fins a contenidors del barri.
- Conscienciar en l'estalvi energètic retolant tots els interruptors per recordar un bon ús.
- Col•laborar amb l'associació Progat amb els tallers en defensa el gat lliure, la seva vida en
llibertat i la seva
integració en hàbitats que compartim.
- Seguir impulsant el projecte de Camí Escolar
- Contemplar en el projecte curricular de cada curs des de P3 a 6è tallers relacionats amb Medi
Ambient
- Fomentar una alimentació saludable: esmorzars de fruita i evitar generar residus fent ús de la
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carmanyola

Sobre els objectius proposats aquest curs valorem molt positivament:
- La implicació de tot l'alumnat des de 2n a 6è en fer una observació diària dels canvis que
experimenten les plantes i els
animals que visiten el jardí vertical i dels graus de diferència de temperatura entre el davant i
darrera del jardí
vertical.
- L'elaboració de graelles i pautes d'observació en el jardí vertical que ens han permès recollir
informació.
- La participació de mares, pares, àvies i avis en diverses tasques per tirar endavant el Projecte
d'Escola:
- Ajudar-nos en la plantació dels arbres
- Muntatge de les taules-pícnic de les terrasses.
- Muntatge de les noves taules pel cultiu de l'hort urbà.
- Col•laborar en la construcció d'hotels d'insectes
- Participació en els tallers de cosir bossetes d'olor
- Col•laboració en l'elaboració de melmelades

De cara el curs vinent ens proposem:
- Fer un buidatge de les graelles d'observació per acordar quines propostes de millora s'han
d'introduir en el proper pla
anual, com :
- Garantir que tot l'alumnat del centre participi per un igual de manera rotativa en activitats
d'observació i
registre.
- Fomentar a partir dels registres obtinguts l'elaboració d'hipòtesis i extreure conclusions que
ajudin a
millorar la conservació dels espais verds, el respecte pels animals i la importància de l'estalvi
energètic.
- Ampliar la participació de les famílies en les diverses activitats.
- Millorar l'adequació de les terrasses com a aules de natura ( tendals, elaboració de pòsters
informatius de plantes,
ocells, insectes del jardí vertical i del nostre entorn)
- Ens queda pendent la millora d'indicadors que ens permeti conèixer el grau de coneixements
adquirits per l'alumnat, així
com fomentar a traves de la pàgina web el coneixement de totes les activitats del projecte:
“Espais verds de l'escola, un
món ple de vida” i una implicació més compromesa per part de les famílies .

La Comissió Boixac seguirem impulsant i dinamitzant el Projecte a nivell de tots els sectors de la
Comunitat Educativa



 
Memòria d'Escoles+Sostenibles
Curs 2016-2017

02-11-2017 15:02:15 9 / 10

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:

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


