
Altres emails: mnuestra@xtec.cat lgarci94@xtec.cat

Persona de contacte: Lluís Garcia, Miriam NUestraseñora del Manto

Email: lgarci94@xtec.cat (director), mnuestra@xtec.cat (secretària)

Rols: Director/a Secretari/a acadèmic

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

Rols: Mestre/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 Infantil: 3 a 6 anys 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: 221 Núm. De docents del centre: 15

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

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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Adaptat per mobilitat reduïda Ho tenim/ho fem

Aprenem sobre l'Energia Ho tenim/ho fem

Punt Verd de Zona Ho tenim/ho fem

Prevenció de residus Ho tenim/ho fem

Embolcalls reutilitzables Ho tenim/ho fem

Ho tenim/ho fem

Transformació de patis Ho tenim/ho fem

Hort en recipient Ho tenim/ho fem

Jardí vertical Ho tenim/ho fem

Hotel d'insectes Ho volem millorar/Objectiu per aquest projecte

Caixes niu i menjadores Ho tenim/ho fem

Disposem de WC adaptats per minusvàlits i ascensor.

Continuem amb la tasca començada l'any anterior d'estalvi energètic. A les classes hi ha uns encarregats
anomenats eco-energètics que vetllen per bon l'ús de l'energia a l'escola. també es dinamitza a partir de les
reunions de delegats i les tutories a cada curs.

Millora de l'entorn escolar

Ens calen recursos humans i econòmics per fer el manteniment del jardí vertical:
- Poda, adob i substitucions de plantes : tenint en compte les dimensions de jardí vertical per mesures de
seguretat és molt complicat accedir als gabions de dalt.
- Manteniment del programador ( ha calgut canviar-lo i una vegada més hem hagut de sol.licitar ajuda externa) i
del tub de reg ( fluites, obstruccions...)

Cada any els hotels d'insectes s'han de reconstruir, això ens permet reorganitzar la distribució dels
compartiments, dissenyar-los de nou... Aquest any no ens hem pogut organitzar bé per fer-ho degut a problemes
interns a l'escola
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Estació meteorològica Ho volem millorar/Objectiu per aquest projecte

Camí escolar Ho tenim/ho fem

Aparcament de bicicletes Ho tenim/ho fem

Aparcament de patinets Ho volem millorar/Objectiu per aquest projecte

Caixes niu, menjadores i abeuradors per als ocells són el reclam perquè les petites aus dels voltants de l'escola
s'acostin a la nostra terrassa , així com la sensibilització per tenir-ne cura, el seu coneixement i de la importància
que tenen en les nostres vides.

Tenim previst, a ser possible, habilitar i instal·lar el servei meteorològic que tenim a l'escola. Aquest any no ha
estat possible. Ho posposem l'any vinent

Relacions amb l’exterior del centre

A les dues sortides de l'escola tenim instal·lats aparcaments per les bicicletes.

Hem habilitat un espai provisional amb palets dins l'escola. Els alumnes de manera autònoma el deixen a
l'arribar i el recullen a la sortida. Tenint en compte que cada vegada en tenim més haurem d'habilitar més espai i
afegir palets.
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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 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 del l'entorn. 
Hem consolidat activitats en totes les etapes educatives i cada cop es va incrementant la implicació de les famílies
. Teniu la informació en les diverses memòries de cursos anteriors.
Aquest any 2018-2019 en concret s'han afegit unes activitats anomenats espais verds dins dels tallers del centre.
Aquest tallers participen els nens de CM i de 5è i a part el de CI i setmanalment, per grups, fan diverses tasques i
treballs relacionats amb els espais verds de l'escola. Això també queda recollir en el pla anual i es valorarà a la
memòria anual.

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: 

Tenim creada una 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. Es van consolidant activitats que van impregnant a l'escola de la cultura de la
sostenibilitat. Aquest any hem inclòs els espais verds de l'escola dins els tallers de CI i CM amb 5è.

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 que:
- Les activitats es duguin a terme seguin 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. 
-Dinamitzen la participació dels diferents col.lectius.

1 2 3 4 5
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Actitud davant els canvis: 

Treball en xarxa: 

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 més reflexió de les diferents accions
que fem perquè tot el col.lectiu n'obtingui la globalitat del projecte.

Ampliació i justificació de la valoració: 

La Comissió de Camí Escolar manté contactes amb les entitats que també en formen part.: Associació de Veïns,
altres escoles, G.Urbana. L'escolaestableix diversos tipus de col.laboracions i lligams amb agents externs : 
- Associació Progat.
- Banc dels Aliments 
- Campanyes de recollida de roba. 
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: 
- Visita el mercat del barri 
- 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. 

1 2 3 4 5
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3. Quina és la vostra avaluació?

3.1 EL PROJECTE - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Descripció i valoració del procés i les accions realitzades

Quins col·lectius han participat i com s'han pres les decisions? 

Un any més el projecte ha estat impulsat per la comissió Boixac i s'ha mantigut la il·lusió per seguir innovant i millornat 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. Aquest any la persona que ho dinamitzava ha agafat una tutoria i hem portat el
projecte entre diverses persones, cosa que fa que de vegades la organització i les reunions hagin estat més dificultoses
per coincidir.

Com ha millorat el centre amb les accions que heu fet?

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 aquest curs s'ha promogut un taller d'espais verds dins els
tallers de CI, CM i 5è, en el que els nens han fets diferents tasques per manetnir l'estorn natural de l'escola: desde rotular
arbres de l'escola, replatar, regar, treure fulles, retallar...

Com ens hem relacionat entre la comunitat gràcies a les accions?

Enguany pel que fa al sector famílies, no hem aumentat la participació, però s'han fet activitats relacionades com per
exemple mares que han vingut a cosir bossetes d'olor per la fira de Sant Ponç.

Quin impacte ha tingut en l'aprenentatge de l'alumnat?

L'alumant ha pogut ser conscient de tots els espais verds que tenima l'escola. Des de l'aprenentatges del nom dels arbres
dins el recinte fins el procés que fa una planta desde la llavors o l'esqueix.

Com heu difós el què ha passat i quines accions de comunicació heu fet?

A les famílies s'han difós les activitats dels nens i nenes a través de la pàgina web de l'escola penjant diversos articles. a
l'escola es passa la informació a través dels delegats que van informant a les classes periòdicament.

Com heu avaluat tot el què ha passat? Tingueu en compte els criteris i indicadors que vau definir

Hem avaluat per mitjà de diversos formets: graelles, formularis, fotografies, pautes d'obersavació, treballs dels mateixos
alumnes...

 

3.1 El projecte - Objectius específics

MEMÒRIA D’ESCOLES+SOSTENIBLES
Escola Pau Vila Continuïtat 2018-2019

6 / 9



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. - Actualització de la gestió de residus
orgànics(compostatge) i recollida del 
plàstic. 
- Seguir adaptant les terrasses com aules de natura 
- El·laboració d'un manual d'ús de les d'eines de jardí .
- Ubicar i instal·lar l'estació atmosfèrica

Participants i qui ho coordina: Tota la Comunitat educativa

Temporització: Al llarg de l'any

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

Avaluació de l'objectiu: 

S'han seguit utilitzant les graelles d'observació de l'any anterior que ja havien estat modificades. 

Aquest any no s'han pogut recollir les temperatures ja que no teníem l'equipament adequat, així que ho
proposarem com a objectiu per al curs vinent.

L'ombrejat que es va proposar no s'ha dut a terme ja que suposo un cost molt elevat que l'escola no podia assumir.

En els tallers de jardineria s'ha consolidat el bon ñus de les eines per fer eln manteiment dels espais versds de
l'escola, però no s'ha fet el manual d'ús. 

S'ha dut a terme la remodelació del jardí de l'entrada de l'escola, canivat les jardineres i trasplantant plantes en els
tallers d'espais verds.

Arrel de la participació l'any passat a la Mataró d'estalvi energètic, hem consolidat els càrrecs de ecoenergètics a les
classes per seguir treballant l'estavli d'aigua i llum a l'escola, així com la gestió dels residus de plàstic, paper i piles.
No s'ha pogut reparar el compostador. Queda pendent veure queprioritzem per l'any vinent.

3.2 ACOMPANYAMENT - MICROXARXES I FORMACIÓ

Participació en microxarxes: 

No participem en cap
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Compra de material relacionat amb el projecte: 

Cost total del projecte: 

Subvenció sol·licitada a Escoles + Sostenibles: 

Ingressos totals previstos: 

Formació: 

No hem fet formació

3.2 ACOMPANYAMENT - ASSESSORAMENT

Assessorament al centre educatiu o a la secretaria del Programa: 

Sempre que hem necessitat qualsevol ajuda hem rebut resposta.

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

L'atenció telefònica ha estat la més efectiva per nosaltres. A través del mail també ens arriba tota la informació
referent al projecte i altres activitats vinculades

3.2 ACOMPANYAMENT - RECURSOS

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

Hem fet servit el de compost i Mulch i el de plantes i ha estat molt efectiu, tant la forma d'avís, com la de petició com
el dia de les recollides.

Recursos SDEA: 

No hem participat

3.3 SUPORT ECONÒMIC - BALANÇ

Despeses reals

Ingressos reals

200.00 €

200.00 €

200.00 €

200.00 €
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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 14:00 i de 15:00 a 17.30 h; divendres de 8.00 a 14.00 h.

Balanç econòmic del projecte: 

Valoració de la subvenció rebuda: 

La subvenció ens ha anat molt bé ja que hem pogut renovar tota la part principal de l'entrada amb jardineres noves.
És veritat que teníem projectat fer un tendal a les terrasses de l'escola per intentar arribar a fer aules de natura
exteriors però el cost és molt elevat i amb la subvenció, tot i que és una ajuda, no podíem assumir el cost.

Per altre banda, la subvenció ens ha ajudat a millorar l'entrada però ens va arribar de cop i volta i sense previ avís,
cosa que va suposar haver de rectificar el pressupost anual i fer un consell escolar extraordinari. Ens queda el dubte
de si funciona així o em de rebre un avís conforme se'ns ha concedit

0.00 €
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