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PRESENTACIÓ 
 

El curs 2021-2022 hem dut a terme un procés participatiu amb tot l’alumnat de 

l’escola per millorar-ne la sostenibilitat. Aquest projecte neix de diferents 

necessitats del centre educatiu que en trobar-se resulten molt complementàries. 

Per una banda, el desenvolupament d’una cultura de participació és un eix del 

Projecte de Convivència vigent. Alhora, el treball sobre els drets dels infants és 

una de les prioritats de la Pastoral de l’escola, i el dret a la participació n’és un 

de molt important. Finalment, des del curs 2019-2020 el centre forma part del 

programa Escoles + Sostenibles (E+S) de l’Ajuntament de Barcelona.  

Encara més, en els últims anys les escoles maristes de Catalunya, seguint el 

procés del projecte Maristes Xarxa Innovació, hem definit el perfil competencial 

de l’alumnat. En aquesta definició destaquem ara alguns punts que fem 

especialment nostres perquè sintonitzen molt amb el procés participatiu que 

volem dur a terme.  

 

Aprendre a conviure:  

1. Apropar-se als altres i a les seves necessitat de forma respectuosa, acollidora 

i empàtica.  

2. Desenvolupar la sensibilitat i el compromís necessaris per esdevenir agent 

actiu de transformació social, orientat a la cura de les persones i del medi 

ambient, des de la consciència cívica i la defensa del bé comú.  

3. Desenvolupar el sentit de pertinença i vinculació a la comunitat més propera.  

4. Promoure la participació,  el respecte i la convivència en entorns de diversitat, 

fent present totes les veus i escoltant-les.  

5. Tenir criteris i actituds per ser ciutadà del món, descobrir l’actitud de servei 

com fonament de la comunitat i valorar la interdependència dels uns amb els 

altres.  

6. Utilitzar el diàleg i la mediació com a estratègies que fomenten la cultura de 

la pau  

 

Tot això, sumat a l’aliança que se’ns ha proposat des de SED per impulsar aquest 

tipus de processos, ens ha dut a dissenyar aquesta experiència. Per això, durant 

el curs 2020-2021 s’ha programat el procés participatiu per part de l’equip de 
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Pastoral del centre amb la col·laboració de SED. L’equip d’E+S de l’escola s’ha 

integrat dins de l’equip de Pastoral de l’escola per unificar les forces. 

 

Els objectius d’aquest projecte són: 

• Dur a terme un procés participatiu amb tot l’alumnat per millorar la 

sostenibilitat de l’escola. 

• Potenciar una cultura de participació que amari en tots els sectors del centre 

educatiu. 

• Fomentar el sentit de pertinença, la cohesió i la corresponsabilitat de tota la 

comunitat escolar. 

• Afavorir una reflexió ben fonamentada i compartida en els processos d’anàlisi 

i presa de decisions. 

• Tenir cura de la sostenibilitat a l’escola partint de la visió de l’ecologia integral. 

• Defensar i promoure els drets a la participació, a la salut i el benestar de tota 

la infància. 

• Ser una comunitat escolar en que tots i totes ens escoltem els uns als altres 

de manera efectiva i sincera. 

 

I per tal d’assolir-los, hem planificat 4 fases de treball per aquest curs: 

sensibilització, diagnosi, decisió i avaluació. Cadascuna d’aquestes etapes les 

hem anat treballant a un ritme adequat per a totes les edats i alhora intentant 

mantenir un ritme comú.  
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METODOLOGIES EDUCATIVES 
 

Dur a terme un procés participatiu que inclou tantes persones (uns 700 alumnes) 

i d’edats tan diferents (des de P3 fins a 2n de Batxillerat), demana unes 

metodologies de treball que facilitin la integració de totes les parts. Totes elles 

han de ser respectuoses amb els seus ritmes i desitjos, han de permetre 

l’autoorganització, han d’afavorir que els nens i nenes pensin la seva participació 

i el seu paper, però també els han de permetre actuar. Per això, a part d’unes 

activitats dissenyades de manera que afavorien la participació de tothom, 

l’escola ha ofert una formació sobre participació infantil i juvenil a l’equip docent. 

Aquesta formació ha estat molt ben valorada. 

 

En el nostre procés hem procurat articular estratègies de cohesió i pertinença, 

de sentir-se grup-classe i alhora escola. Hem insistit en fer visible allò que ja 

som, fem i tenim i en enfocar la participació com una manera de cohesionar-nos 

més com a comunitat educativa. La participació no pot ser només l’expressió 

d’una opinió puntual, sinó un procés per sentir-se part de la comunitat.   

Per aconseguir-ho, han estat indispensables moments celebratius i de trobada, 

vídeos fets amb la participació dels propis infants, espais de relat al claustre de 

professors/es per anar tots i totes a una, materials didàctics adaptables, un espai 

a la web del centre on s’anava recollint la informació de tot el procés, etc. El 

Termòmetre de la Solidaritat és un exemple d’aquestes estratègies, perquè 
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estava penjat en un espai molt central de l’escola per on passa tothom en algun 

moment.  

També hem potenciar estratègies d’aprenentatge cooperatiu. L’escola està 

potenciant aquesta metodologia didàctica entre el professorat en el marc dels 

plans estratègics d’innovació educativa i aquest procés participatiu ha estat una 

bona oportunitat per posar-la en pràctica. Sovint, quan la participació és 

espontània, aquells nens i nenes que tenen una personalitat o uns hàbits que ho 

faciliten, acaben monopolitzant la participació dins dels seus grups. 

L’aprenentatge cooperatiu estableix una sèrie d’estructures i tècniques 

cooperatives que afavoreixen la participació de tots els membres del grup.  

Una altra de les metodologies que posem en marxa al centre educatiu des de fa 

uns anys i que promou la participació de la infància és l’Aprenentatge Basant en 

Projectes Globalitzats. A través d’aquesta metodologia, l’alumnat es fa 

protagonisme en la generació de preguntes, en l’elecció de temes, en la posada 

en marxa de tècniques d’investigació, en la presa de decisions, en la formulació 

de preguntes i en l’exposició i comunicació de tot aquest procés. D’aquesta 

manera, l’aprenentatge és molt més significatiu i potencia la implicació posterior 

de l’alumnat en les accions que es duran a terme per transformar l’escola.  
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FASE DE SENSIBILITZACIÓ 
 

Tota la feina de preparació del procés que va fer l’equip de Pastoral durant el 

curs 2020-21, ha calgut comunicar-la a tots els sectors de la comunitat educativa 

(a l'equip docent, al personal d'administració i serveis del centre, a les famílies a 

través de les delegades de cada nivell, a l'alumnat a través de les tutories i el 

Consell de Delegats/des de Secundària i, òbviament, al Consell Escolar) per tal 

d’anar tots a l’una. Als adults, se’ls ha informat del sentit del projecte, els 

objectius que es volen assolir i les fases que es duran a terme. En el cas del 

claustre, a més, vam comptar amb la participació de SED per fer una presentació 

sobre la situació actual de la participació infantil en la nostra societat.	

Amb tot l’alumnat hem treballat la importància de la participació i de la 

sostenibilitat. Quan parlem de participació de l’alumnat, no volem dir que els 

infants ho hagin de decidir tot, però sí que és important que la seva veu sigui 

escoltada per a sentir-se part de la comunitat educativa. La participació és un 

element clau per al desenvolupament de la integració i la cultura democràtica en 

qualsevol societat.  

 

Alhora, per participació no entenem només l’expressió de les opinions. A part de 

dir el que pensen, els i les alumnes també han d’aprofundir en les seves 

reflexions, han d’aprendre a trobar consensos amb els seus companys/es i han 

d’implicar-se en dur a terme les decisions que han pres. Per tant, és una visió 

que no es conforma amb una participació puntual i externa sinó que entén que 

la participació és un procés de transformació interior i exterior. Per fer arribar tota 
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aquesta reflexió vam gravar un vídeo amb alumnat de l’escola: 

https://youtu.be/O1nKonMI7WM 

A la fase de sensibilització també 

hem reflexionat sobre la idea de 

sostenibilitat des de la mirada de 

l’ecologia integral que impulsa del 

papa Francesc. Tot l’alumnat ha fet 

propostes per definir com ha de ser 

una escola sostenible i a partir de 

totes les idees hem elaborat el 

Decàleg de la Sostenibilitat, un recull 

de 10 punts bàsics i 49 subtemes que 

volem potenciar com a escola. És 

obvi que tenim molt de camí per fer, 

però els hem escrit en primera 

persona del plural i en present perquè 

configuren la visió del que volem ser.  

 

EN UNA ESCOLA SOSTENIBLE... 
 

1. Fem un bon ús de l’aigua: 

• Reduïm el consum d'aigua i procurem no malbaratar-la  

• Fem servir cantimplores per no malgastar l'aigua  

• Tenim aixetes d'ús limitat  

• Anem al lavabo només quan ho necessitem  

2. Gestionem adequadament els residus: 

• Disposem de contenidors per fer classificació de residus i les fem servir 

adequadament  

• Prioritzem fer servir materials reciclats (paper reciclat, per exemple)  

• Col·laborem amb el Punt Verd mòbil  

• Reduïm l'ús de paper d'alumini o film fent servir embolcalls reutilitzables o 

carmanyoles  

• Ajudem que el pati i l'aula estiguin nets fent servir les escombraries adients  
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• Evitem fer ús de sucs en tetrabrick  

3. Fem un bon ús de l’energia: 

• Reduïm el consum d'energia elèctrica ajustant el temps de càrrega d'aparells 

electrònics, fent un ús ajustat de portàtils i mòbils, apagant llums i projectors 

quan no els utilitzem...  

• Aprofitem al màxim la llum natural  

• Fem servir bombetes A++  

• Instal·lem plaques solars al terrat de l'escola  

• Viatgem en transport públic sempre que sigui possible  

• Tenim un espai per deixar les bicis i els patinets per promoure'n el seu ús  

• Fem servir ventiladors quan fa molta calor a l'estiu  

• Passem d'una calefacció centralitzada a una en què es pugui regular en cada 

classe la temperatura  

• Millorem l'aïllament de les parets de l'edifici  

4. Cuidem el material escolar: 

• Ens organitzem per reutilizar els xandalls  

• Ens organitzem per reutilizar els llibres  

• Aprofitem al màxim el material (per exemple, utilitzant roba vella com a bata 

de plàstica, fent llibretes amb paper que es pot reutilitzar...)  

• Cuidem els materials de l'escola (contes, joguines, material de treball, 

parets...)  

• Reduïm el consum de material escolar (no malgastem paper higiènic, plàstic, 

material de l'aula...)  

• Reduïm el nombre de fotocòpies i fem servir més materials digitals  

• Reutilitzem els cartells de la classe any rere any  

5. Ens alimentem sosteniblement. 
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• Al menjador disposem d'un menú equilibrat i de Km 0  

• Al menjador es fa servir material reutilitzable (per exemple, gots de vidre)  

• El consum de carn del menjador és sostenible  

• Contactem amb empreses de recollida d'aliments per no malbaratar el menjar 

sobrant  

• Ens acabem sempre el menjar per no malgastar-lo  

6. Tenim cura de la natura. 

• Tenim una relació de respecte amb la natura (per exemple, no matem els 

insectes que trobem al pati)  

• Cuidem les plantes i flors de l'escola (per exemple, ocupant-nos de regar-les)  

• Tenim plantes a tots els espais de l'escola  

• Ens agradaria tenir un jardí amb flors i plantes  

7. Tenim cura de les persones. 

• Ens cuidem entre nosaltres (per exemple, compartint les joguines, tractant bé 

als altres, escoltant-los, respectant el torn de paraula, fent-nos petons i 

abraçades amb consentiment)  

• Ens valorem i estimem a nosaltres mateixos/es  

• Fem exercici (físic i de relaxació) per cuidar-nos  

• Seguim les mesures Covid per cuidar-nos  

8. Tenim un hort escolar. 

• Tenim i aprenem a cuidar un hort ecològic i en recollim els fruits  

• Hi ha un compostador per reciclar matèria orgànica  

• Fem compost amb la pell de la fruita que portem per esmorzar  

9. Ens eduquem i conscienciem. 

• Reflexionem a les aules sobre la importància de l'ecologia integral  
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• Tota la comunitat educativa (famílies, alumnat, treballadors/es) està ben 

informada  

• Coneixem les 3R (reduir, reutilitzar, reciclar) i les posem en pràctica  

• Convidem especialistes a fer xerrades  

10. Ens comprometem amb l’ecologia integral. 

• Tots i totes som conscients i ens impliquem en la sostenibilitat de l'escola  

• Promovem campanyes per la recuperació d'espais contaminats (per exemple, 

recollides de brossa)  

• Promovem i col·laborem en campanyes de reutilització de roba i de joguines  

• Organitzem mercats d'intercanvi de coses que ja no fem servir a casa 
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FASE DE DIAGNOSI 
 

El divendres 19 de novembre, en el marc de la Celebració dels Drets dels Infants, 

ens vam trobar tots i totes al pati de l’escola i vam presentar el Decàleg de la 

Sostenibilitat. Els delegats/des de 1r de Batxillerat van guiar la celebració i ens 

van acompanyar la Joana Bastardes d’E+S i el Dani Farràs de SED.  Després, 

una professora disfressada de científica (recentment s’havia celebrat la trobada 

de Glasgow per prevenir el canvi climàtic) ens va explicar com funciona el 

Termòmetre de la Sostenibilitat. Ens proposava el repte de calcular la 

temperatura de l’escola amb aquest instrument, és a dir, en quin grau 

col·laborem o no amb el canvi climàtic. En el següent vídeo s’explica també: 

https://www.youtube.com/watch?v=bY_A2Sr6sFI&list=PLF0akh69xVDAKl5hVv

KabCxTxh5AP4yNh

 

 

A partid aquí, tots els grups-classe de l’escola van triar amb una dinàmica per 

afavorir el consens un dels temes del Decàleg. La distribució de temes i grups 

és la següent:  
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AIGUA  3r ESO B  

RESIDUS  4t Primària A i B, 4t ESO A  

ENERGIA  2n ESO C, 3r ESO C, 4t ESO C, 1r Batxillerat A  

MATERIAL ESCOLAR  6è Primària A  

ALIMENTACIÓ  P3, 1r ESO A  

CURA DE LA NATURA  P4, 1r Primària, 2n Primària A i B  

CURA DE LES PERSONES  P5, 3r Prim A, 1r ESO B, 3r ESO A  

HORT ESCOLAR  5è Primària, 6è Primària B, 1r ESO C, 2n ESO 

A, 4t ESO B, 2n Batxillerat B  

EDUCACIÓ I CONSCIÈNCIA  1r Batxillerat B  

COMPROMÍS  3r Primària B, 2n ESO B, 2n Batxillerat A  

  

Durant el segon trimestre del curs, doncs, tots els grups-classe han fet una 

investigació en la que, a través de dinàmiques cooperatives i de recerca 

científica, han après més sobre el seu tema i han valorat quina és la situació de 

l’escola. Això ho han plasmat al Termòmetre i en uns vídeos on han explicat la 

seva experiència. També han proposat una sèrie de mesures per millorar la 

sostenibilitat de l’escola. 
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FASES DE DECISIÓ I AVALUACIÓ 
 
Durant el dies previs al dimecres 1 de juny, tots els grup-classe veuran els vreus 

vídeos amb les conclusions dels altres grups. Així, arrivarem conscienciats al dia 

1 de juny, el moment de decisió, celebració i tancament del procés participatiu. 

Aquell dia, tres portaveus de cada grup es trobaran amb els portaveus dels altres 

grups que han reflexionat sobre el mateix tema i, a través d’una dinàmica de 

participació que afavorirà el diàleg entre alumnes molt diferents, es decidiran les 

accions a dur a terme respecte a aquell punt i la implicació de l’alumnat en la 

seva execució.  

Mentre aquestes comissions de portaveus treballin, hem organitzat activitats per 

la resta de l’alumnat, de manera que tothom se senti partícip d’una manera o 

d’una altra del procés fet i de les decisions preses. Aquestes activitats estan 

preparades per franges d’edat. Seran activitats artístiques per decorar l’espai on 

faram la celebració. També es prepararan cançons i balls per omplir de música 

l’acte final. Alguns alumnes aquell matí participaran en una una recollida de 

brossa per la muntanya de Montjuïc, altres visionaran uns vídeos que han 

preparat alumnes de Batxillerat sobre la situació dels joves al barri i la necessitat 

de cuidar-nos, altre faran una gimacana per prendre consciència de la 

importància de l’ecologia integral organitzada per alumnat més gran, etc. 

Al final del matí, ens trobarem de nou tots junts al pati de l’escola i posarem en 

comú el que hem fet i viscut i les decisions preses de cara al curs vinent i com 

ens implicaran a tots i totes. En el moment d’escriure aquest document el procés 

encara no està tancat però anem actualiztant dia a dia el que anem fent a la web 

de l’escola: https://www.annaravell.maristes.cat/proces-participatiu-sobre-

sostenibilitat 

 

Un cop tot això estigui resolt, només ens faltarà avaluar el procés en dos 

aspectes: en primer lloc si ens ha ajudat a millor la participació de l’alumnat i com 

podem seguir en aquest camí. I, en segon lloc, si realment hem millorat la 

sostenibilitat de l’escola amb les accions dutes a terme. Aquesta quarta fase es 

planificarà el mes de juny de 2022. 

	 


