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ESCOLES PER LA SOSTENIBILITAT DE SANT JOAN DESPÍ 
 
Proposta d’adhesió pel curs escolar 2011/12 
 
Les escoles de Sant Joan Despí des de fa molt de temps han estat treballant en temes 
d’educació ambiental i desenvolupament sostenible amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí a través d’activitats puntuals que desenvolupava el Centre Mediambiental 
l’Arrel. Mica en mica la demanda d’activitats ambientals va anar creixent a mesura que 
l’interès dels centres per aquesta matèria també augmentava fins que per al curs 
2009/2010 es presenta el PEA, Pla d’Educació Ambiental, un pla integral de totes les 
activitats ambientals distribuïdes per àmbits i per cicles per tal d’aglutinar en un pla tota 
l’oferta formativa en matèria ambiental i de sostenibilitat adreçada als centres educatius 
(http://www.sjdespi.cat/sjd/la_ciutat/medi_ambient). 
 
Les escoles han seguit avançant en l’educació per a la sostenibilitat hi han volgut integrar 
en el seu pla de centre aquest concepte. Aquesta evolució natural ens ha portat a 
treballar per la Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Sant Joan Despí. 
 
La Xarxa de Sant Joan Despí consisteix en un espai de trobada entre les escoles del 
municipi que han manifestat la seva voluntat d’adherir-s’hi i que acompleixen els següents 
requisits: 

- Portar a terme un projecte d’educació per a la sostenibilitat de centre 
- participar activament de la xarxa 
- rebre formació específica sobre sostenibilitat 

 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí va aprovar en la Junta de Govern de 28/02/2011 la 
creació de la Xarxa de Sant Joan Despí i la voluntat d’adherir-se a la Xarxa d’Escoles per 
la Sostenibilitat de Catalunya, una xarxa impulsada pels departaments d’Educació i de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, formada per la xarxa d’escoles 
verdes i les xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat 
adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, la XESC és una xarxa de xarxes de 
centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.  
 
 
Tasques a realitzar el curs 2011/12 
Els centres adherits es comprometen a iniciar el procés i com a mínim, crear la comissió 
impulsora i la comissió ambiental de centre, és a dir, cercar les persones que han 
d’impulsar el projecte i crear la comissió que l’ha d’anar alimentant, tenint en compte que 
ha de ser representativa de tota la comunitat educativa (equip directiu, mestres, alumnes, 
pares/mares i personal no docent si s’escau). 
 
L’objectiu final és desenvolupar un programa d’acció anual (amb les actuacions que 
cada centre consideri adients), i a redactar una memòria final de les actuacions , per 
tal de poder avaluar-les. 
 
En el cas que el centre ja sigui Escola Verda, cal anar renovant, cada 3 anys, el Pla 
d’actuació triennal corresponent. 
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Compromisos de les Escoles per a la Sostenibilitat de Sant Joan Despí 
Els centres que vulguin participar en aquesta proposta han de tenir en compte les 
condicions següents: 
 
 
1. El compromís del centre 
Qualsevol projecte global que s’inicia a l’escola necessita del compromís d’un grup 
important de professorat. No es pot tirar endavant si una part important del professorat i 
de l’equip directiu no creuen en el projecte. 
 
És necessari deixar constància escrita de qui és la/les persona/es responsable de 
dinamitzar el procés d’Escola per a la Sostenibilitat amb la voluntat de poder-li atorgar el 
reconeixement de la seva tasca (Departament d’Educació). 
 
Per adherir-se al projecte cal completar el document de l’annex i fer-lo arribar al correu 
mediambient@sjdespi.net 
 
 
El compromís del centre fa referència a: 
 

- L’assistència a les sessions de formació i intercanvi amb els altres centres del 
programa. 

- La redacció Pla d’actuació anual del curs vigent – document que recull les línies 
estratègiques que treballarà el centre educatiu durant aquell curs. 

- Desenvolupar i portar a terme actuacions a nivell de comunitat educativa 
relacionades com a mínim amb un àmbit concret (residus, energia, aigua, 
biodiversitat, participació, mobilitat, canvi climàtic, atmosfera, etc.) 

- Participar de l’acció conjunta que realitzen totes les escoles adherides al programa 
per treballar algun aspecte d’interès per al municipi de Sant Joan Despí durant 
l’any escolar en curs. 

-  Presentar una breu memòria amb la descripció de la feina feta durant l’any. 
Aquesta memòria recollirà la següent informació: 

o Nom del centre 
o Dades de contacte del centre i del professor/a responsable de l’activitat. 

Així com el nom de l’equip de professorat que portarà a terme l’actuació al 
centre 

o Objectius de l’activitat 
o Procediment / Desenvolupament 

� Descripció 
� Fase d’aplicació 
� Recursos (humans i materials) 

o Valoració i avaluació 
(Valoreu la possibilitat de registrar les vostres accions per poder fer-ne difusió 
a la web http://www.xes-sjd.despientitats.cat) 
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2. Compromís de l’Ajuntament 
Tots els centres inscrits en el projecte d’Escoles per a la Sostenibilitat de Sant Joan Despí 
rebran: 
 

- Almenys una visita presencial al centre, per fer el seguiment el projecte, o bé 
per a atendre alguna demanda concreta que el claustre demani, en funció de les 
seves necessitats. 

- Assessorament i formació per tal de tirar endavant el Programa d’Acció de cada 
centre. Aquestes sessions permeten  també l’intercanvi amb els altres centres 
educatius que participen del programa, i per tant la possibilitat de compartir 
experiències i recursos. 

- Formació temàtica – ponència/taller (tres sessions) impartida per formadors 
específics de cada àrea. Les peticions de formació s’hauran de formular en el 
moment d’inscripció o durant les sessions de formació. 

 
NOTA: Les sessions es celebraran fora de l’horari escolar (de 17:30h a 19:30), dins el Pla de 
Formació de Zona ofertat pel Centre de Recursos Pedagògics de Cornellà –Sant Joan Despí, amb 
un reconeixement de les hores cursades pels mestres participants. Cal que hi assisteixi almenys un 
membre del comitè ambiental de cada centre .  
 

- Assessorament telefònic i via correu electrònic per a poder desenvolupar les 
activitats. mediambient@sjdespi.net, 93 480 60 00 ext. 1256, cmlarrel@gmail.com 

 
- Accés a tots aquells recursos pedagògics de què disposi la Xarxa d’Escoles per 

a la Sostenibilitat de Sant Joan Despí, per treballar aquells àmbits que el centre 
estigui  tirant endavant (visites a instal�lacions, recursos didàctics, recursos 
materials). 

 
- Preferència en el moment d’escollir activitats ofertades per l’Ajuntament 

relacionades amb la sostenibilitat.  
 

- Informació mensual de recursos i propostes relacionades amb l’educació per al 
desenvolupament sostenible (a través d’una llista de distribució de correu 
electrònic).  

 
- Difusió del procés i intercanvi: tot projecte ha de tenir espais d’intercanvi i 

trobada entre diferents agents implicats. Si les escoles de Sant Joan Despí inicien 
un projecte conjunt, cal mantenir el diàleg i el contacte durant el període escolar.  

 
- Sessions d’intercanvi d’experiències (incloses dins l’horari de les sessions de 

formació).  
 

- Es treballarà per un espai dinàmic a la web que permeti al professorat dels centres 
implicats a participar-hi amb les seves pròpies experiències ( http://www.xesc-
sjd.despientitats.cat). 

 
- Reconeixement: l’Ajuntament ha de reconèixer el treball del professorat i dels 

alumnes. És necessari un reconeixement públic amb una difusió local. 
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- El professorat més implicat ha de rebre algun incentiu o certificació de la tasca 

professional que està fent. La certificació provindrà del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través del seu Pla de Formació 
anual pels centres educatius. 

 
Cronograma i calendari 
El calendari és aproximat i vol donar una idea de les tasques i la distribució temporal 
d’aquestes. Queda subjecte a modificació per part de l’equip assessor i pels propis 
participants. 

 
 
 
Dades de contacte 
Judit Julià Nicolás 
Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
93 480 60 00 ext. 1256, mediambient@sjdespi.net 
 
Centre Mediambiental l’Arrel 
Àngel Arroyes 
Educador ambiental 
687 07 36 75 
cmlarrel@gmail.com 
 
http://www.xes-sjd.despientitats.cat 
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Annex 1. Document de compromís de participació en la Xarxa d’escoles per  a 
la sostenibilitat de Sant Joan Despí durant el curs 2011/12 
 
 
Nom del centre: ......................................................................................................... 
 
Adreça del centre: ............................................................ Telèfon: ............................ 
 
Correu electrònic del centre: ....................................................................................... 
 
Persona responsable del projecte: ............................................................................... 
 
Correu electrònic de contacte: .................................................................................... 
 
Persones que tiraran endavant el projecte (comitè/comissió ambiental del centre): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
El nostre centre es compromet a participar en el projecte d’Escoles per a la  Sostenibilitat 
de Sant Joan Despí i accepta els compromisos que això suposa.  
 
Ha notificat la decisió al Consell Escolar i a l’AMPA.  
 
Aquesta aprovació ha estat realitzada pel claustre amb un suport del ............................  
(percentatge) del total de professorat. 
 
 
 
 
 
 
Director/a del centre     Coordinador/a del projecte 
 
 
Sant Joan Despí, a        de                 de 2011 
 
 
- Ens interessa formació en: 

0. Introducció a l’educació per a la sostenibilitat (3 sessions de 2h d’octubre a 
desembre de 2011) 

1. Dinamització de comitès ambientals de centres 
2. L’hort escolar 
3. L’energia a l’escola i el canvi climàtic 
4. L’aigua: el cicle de l’aigua, el riu Llobregat i la seva biodiversitat, etc.  
5. Altres __________________________________ 


