
 

 

 
 

 
 
 
ESCOLES + SOSTENIBLES 
 

És un programa en el qual els centres educatius sou protagonistes en la transformació 
de la ciutat. En aquest marc dissenyeu, executeu i avalueu accions per fer una ciutat 
més sostenible, començant per l’entorn més immediat: el vostre propi centre. 
 
La missió del programa és acompanyar-vos per incorporar criteris de sostenibilitat en 
tots els àmbits de la vostra tasca educativa, amb l’objectiu de desenvolupar una mirada 
crítica sobre les accions realitzades i un procés d’aprenentatge que ens capacita i ens 
apodera. 
 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
INF, PRI, ESO, BATX, PFI i post 
obligatoris 

 
DURADA 

 
No té limitació temporal. El primer 
curs el projecte ha de ser d’1 curs 
escolar 

 
 

CONTEXT 
 
El programa Escoles + Sostenibles va néixer l’any 2001 en el marc del Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i 
amb el reconeixement de les escoles com a agents de canvi a la ciutat. 
 
És per això que des de l’Ajuntament de Barcelona es promou l’adhesió dels centres educatius 
de la ciutat a formar part d’aquesta xarxa, formada per 358 centres (dades del curs 2020-2021). 
 
Durant tots aquests anys, els centres participants han desenvolupat un ventall d’iniciatives de 
millora de la seva escola i de l’entorn. Cada curs s’obre una nova convocatòria perquè nous 
centres iniciïn un projecte de sostenibilitat i s’apuntin a l’engrescador projecte col·lectiu per 
formar part d’una gran xarxa que vol transformar la ciutat sota la mirada de la sostenibilitat.  
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Des de la xarxa Escoles + Sostenibles impulsem la cultura de la sostenibilitat, una cultura en 
construcció, que suposa repensar com organitzem la nostra societat i les nostres vides, de 
manera que trobem solucions que augmentin la nostra qualitat de vida i que minimitzin els 
impactes que degraden el medi i els recursos.  
 
La cultura de la sostenibilitat té a veure amb noves maneres de veure el futur comú i de 
participar en la resolució de problemes (repensar, experimentar, innovar). Per aconseguir un 
món més sostenible l’educació no ha de perpetuar un sistema que no funciona, sinó formar 
persones que siguin motor de canvi i capacitar-les per a l’acció conscient. Cal animar i ajudar 
els centres educatius a emprendre aquesta transformació. 

 
OBJECTIUS 
 

 Promoure processos de participació. 

 Crear oportunitats d’innovació. 

 Estendre la cultura de sostenibilitat a la comunitat eductiva. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
A tots els centres d’educació infantil de 0 a 6 anys, primària, secundària, estudis post-
obligatoris, de cicles formatius, ensenyaments artístics, educació d’adults, educació especial i 
currículums adaptats de la ciutat de Barcelona. 

 
DURADA 
 
La participació al programa no té limitació temporal. El primer projecte ha de ser d’un curs 
escolar (projecte anual) i passats 3 cursos a la xarxa el projecte pot ser de tres cursos escolars 
(projecte triennal). 
 

DESCRIPCIÓ 
 
Us oferim un marc comú de treball, atenció i informació personal, telefònica, per Internet i 
presencial, comunicació periòdica a través del butlletí electrònic quinzenal i pàgina web, 
formació i assessorament tècnic i pedagògic, dinamització de grups de treball, cursos, 
seminaris i altres espais d’intercanvi d’experiències, suport tècnic especialitzat, recursos de 
suport a les vostres actuacions, el Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) i 
suport econòmic. 
 
Els compromisos que assumeixen els centres educatius són: 
 

 Explicar a la comunitat educativa els propòsits del programa. 

 Redactar el projecte propi i presentar-lo dins el termini establert. 

 Obtenir el vistiplau de l’equip directiu. 

 Assistir a les formacions requerides pel programa. 

 Assistir a l’acte de signatura (benvinguda) i al de cloenda de curs. 

 Fer una memòria a final de curs i presentar-la dins el termini establert.  
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FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Els centres que s’incorporen al programa per al curs 2021-2022 han d’assistir a les següents 
sessions: 
 

 1a sessió: 17 de juny de 2021 (lloc i hora pendents de determinar). Sessió d’inici i 

suport a la redacció del projecte. 

 2a sessió: 2n trimestre 2022 (Data, lloc i hora pendents de determinar). Sessió de 

seguiment i suport a la redacció de la memòria. 

 
Per fer les inscripcions a aquestes sessions, consulteu aquest enllaç. 
 
Per la resta de centres, consulteu el pla de formació anual que més s’adapti a les necessitats 
del centre educatiu. 
 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en finalitzar el curs escolar, el programa hagi contribuït a: 
 

 Enfortir la cultura de la sostenibilitat. 

 Introduir o millorar els criteris de sostenibilitat. 

 Transformar algun espai, àmbit o dinàmica de funcionament. 

 Promoure la innovació educativa. 

 Revisar els processos participatius i de presa de decisions. 

 Fer de l’alumnat el protagonista dels canvis. 

 Aprendre a través de l’acció contextualitzada. 

 Augmentar la implicació de la comunitat educativa a llarg termini. 

 

CONTACTE 
 
Susana Navarro 
Consorci d’Educació: 
snavarro.ceb@gencat.cat  
 
Alba Galofré 
Escoles + Sostenibles 
escolessostenibles@bcn.cat 
 
 
 

  
 

 Direcció de Serveis de l’Oficina 
de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
Urbana 
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