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 “Els problemes importants que tenim no poden resoldre’s en el 
mateix nivell de pensament que teníem quan els vàrem crear”. 
Albert Einstein (1954) 
   
 
“La sostenibilitat no és només un altre dels temes que cal afegir 
a un pla d’estudis saturat, sinó una porta d’entrada a una visió 
diferent del pla d’estudis, de la pedagogia, de canvi 
organitzacional, de la política i, en particular, de l’ètica. Al mateix 
temps, l’efecte dels patrons de la insostenibilitat de les 
perspectives actuals i futures és tan urgent que la resposta de 
l’educació superior no ha de basar-se només en la “integració de 
la sostenibilitat” en l’educació superior, ja queaixò convida a un 
resposta limitada i de adaptada [...] Hem de veure la relació a la 
inversa, és a dir, la necessària transformació de l’educació 
superior cap al’estat de la total integració que implica una visió 
sistèmica de la sostenibilitat en l’educació i la societat” (Sterling, 
2005.) 
 
 
“L’aprenentatge per al desenvolupament sostenible es descriu 
com el procés d’aprendre a gestionar el dilema en un context 
social complex en què els aspectes ecològics, econòmics i 
socioculturals estan en joc, i en el qual s’estableixen els vincles 
entre el context local i el global. També significa tenir en compte 
la interacció entre els diferents nivells d’escala de l’àmbit local 
(l’escala de la vida diària per als éssers humans) a l’àmbit global 
(l’escala de l’economia, els sistemes de clima i els ecosistemes 
del món)” (Van Dam-Mieras, 2005 i 2006).  

“El desenvolupament sostenible i la cohesió social depenen 
fonamentalment de les competències de tota la nostra població 
“competències que inclouen els coneixements, les habilitats, les 
actituds i els valors” (Stevens, Ministre d’Educació de l’Organització 
per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE) 2008 ). 
  
 
 "L'educació per al desenvolupament sostenible és un instrument 
fonamental mitjançant el qual el sector de l'educació pot 
constituir una aliança mundial que influeixi en pro de l'acció 
eficaç, al mostrar a la gent que, en la seva condició de 
consumidors conscients i ciutadans responsables, poden 
contribuir a donar solucions duradores a problemes com el canvi 
climàtic”.  
Mark Richmond, Director de la Divisió de Coordinació de les Prioritats 
de les Nacions Unides en el camp de l'Educació. (Desembre 2009 ) 
 
 
“L’educació ambiental ha de capacitar-nos pel canvi. El seu 
objectiu no és comprendre per acceptar sinó comprendre per 
transformar”  
Teresa Franquesa. Doctora en ciències biològiques. (Abril 2010) 
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1. INTRODUCCIÓ 
La societat està prenent consciència cada vegada més que el model socioeconòmic en relació 
al desenvolupament sostenible actual no funciona. La seva política depredadora de recursos, 
generadora de residus i emissions i impulsora de desequilibris porta cap a un model de futur 
poc encoratjador aportant una visió catastrofista en relació a la situació de les futures 
generacions [1].  
 
Per tant cal un canvi de paradigma, un canvi cap a una societat sostenible. Es tracta d’un 
canvi urgent que requereix d’un compromís de tots els actors integrants de la societat.  
 
L’objectiu principal d’aquest treball és evidenciar la importància de l’educació ambiental com un 
concepte clau en el desenvolupament sostenible de futur per tal de formar ciutadans i 
ciutadanes conscients i sensibilitzats amb els actuals problemes mediambientals i que fomentin 
un comportament proactiu, tan a nivell personal com professional, en relació a la cura del medi 
on vivim [14] [15]. 
 
Abans de desenvolupar el treball es creu oportú ressaltar algunes definicions: 
  
La sostenibilitat [3] és un concepte econòmic, social i ecològic complex entorn de les relacions 
entre les societats i el medi ambient. Pretén ser una manera d'organitzar l'activitat humana de 
manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les seves necessitats i 
expressar el seu potencial màxim en el present al mateix temps que es manté la biodiversitat i 
els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament. 
La sostenibilitat afecta a tots els nivells organitzatius, des del barri fins al planeta sencer. És 
sovint una qüestió controvertida. Dit amb senzillesa, sostenibilitat és proveir el millor per les 
persones i el medi ambient ara i en el futur indefinidament”  
  
El desenvolupament sostenible [2]  es aquell procés global que satisfà les necessitats 
humanes presents sense perjudicar les futures generacions a partir d’un enfocament global  
social, econòmic i mediambiental (Informe Brundtland de 1987), tal com s’indica a la figura 1. 

 
 

 
 

Figura 1. Esquema desenvolupament sostenible 
 

 
La competència genèrica SiCS de "Sostenibilitat i compromís social" [4] està molt relacionada 
amb el desenvolupament sostenible citat anteriorment. La SiCS és la capacitat d’avaluar 
críticament els processos tècnics (actuals i futurs) des de les seves vessants ambiental i social, 
amb un coneixement tècnic i unes capacitats adequades no tan sols per operar en un futur 
sostenible, sinó per definir-lo i actuar-hi com a agents actius de canvi; i tot això tenint 
consciència dels impactes socials dels processos tècnics, considerant adequadament les 
condicions socials en la seva aplicació, analitzant i proposant alternatives quan aquelles 
fomentin la desigualtat, i amb el compromís d'assolir unes condicions de vida dignes per a 
tothom. 
 



Renovació del distintiu “Escola Verda IES” introduint noves 
tècniques docents per adquirir la competència SiCS 
  

5

El repte de la sostenibilitat i el compromís social passa per qüestionar quines demandes 
responen realment a una necessitat i quines necessitats encara no s'han constituït en 
demanda. Encara que sovint es redueix a qüestions relacionades amb el medi ambient, una 
solució sostenible té tres components, que són medi ambient, economia i societat (figura 1). 
Qualsevol solució “sostenible” d’un problema ha de tenir en compte els tres components. 
  
L’educació ambiental [1] és un procés dinàmic i participatiu, que busca despertar en la 
població una consciència que permeti identificar-se amb la problemàtica ambiental tan a nivell 
general (mundial) com a nivell específic (medi on vivim). 
 
Una de les respostes a desenvolupament sostenible és l’educació ambiental, que es podria 
considerar la clau per a un desenvolupament de futur sostenible, ja que forma a les futures 
generacions sensibilitzats amb el medi ambient i conscients de la “petjada ecològica” [1] que 
apliquem al planeta on vivim. La petjada ecològica és l’avaluació de l’impacte sobre el planeta 
d’un determinat mode de vida i, conseqüentment, el seu grau de sostenibilitat. 
 
En el marc de competències, la UNESCO [5] descriu l’educació per al desenvolupament 
sostenible’ com el procés d’aprendre a:  
 

-  respectar, valorar i preservar els èxits del passat  

- apreciar les meravelles i els pobles de la Terra  

- viure en un món on totes les persones disposin d’aliments suficients per a una vida 
sana i productiva;  

- valorar, cuidar i restaurar l’estat del nostre planeta 

- crear i gaudir d’un món millor, més segur i més just 

- ser ciutadans solidaris que exerceixen els drets i les responsabilitats en els àmbits 
local, nacional i global.  

Actualment som dins el Decenni de les Nacions Unides de l’Educació per al 
Desenvolupament Sostenible (2005-2014) [5] que planteja el desig d’integrar els principis, 
valors i pràctiques del desenvolupament sostenible en totes les facetes de l’educació i 
l’aprenentatge. 

En l'anàlisi i argumentació de l'educació per al desenvolupament sostenible cal preguntar-se:  
qui educa?, qui aprèn?, com s’apren? es pot pensar que l'educació per a la sostenibilitat és 
missió i funció exclusiva dels centres educatius? 
  
En principi totes les persones que  influeixin en la sostenibilitat local (i per tant global) estarien 
implicades. Això suposa la definició d'un ampli univers. En conseqüència, en una comunitat 
determinada, l'educació per a la sostenibilitat ha d'anar dirigida i ser treballada per tots els seus 
membres, ja que tots ells interactuen i incideixen d'una manera o una altra en el 
desenvolupament sostenible de l'entorn [6]. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
En el present treball hi ha l’intenció de donar peu a la reflexió sobre la continuïtat de l’educació 
sostenible tan en la conscienciació com en l’acció dels estudiants, des de ben aviat en l’etapa 
infantil i primària i en especial des de l’etapa secundaria fins a l’etapa universitària per tal que 
esdevingui un comportament cognitiu i actiu que s’afermi tota la vida partint d’una visió holística 
dels fenòmens socioambientals del moment. Cal dir que no és una tasca dirigida únicament al 
sector educatiu sinó que fa falta un suport i un esforç de tota la societat i governs per tal 
d’aconseguir un redreçament de les nostres accions en la manera de respectar el món on 
vivim,  tan avui com per a un món habitable i un futur digne per a pròximes generacions. 
 
Durant l’etapa d’ensenyament secundari obligatori i post-obligatòri, a Catalunya s’ha treballat 
varis programes d’educació ambiental, però destaca el Programa Escoles Verdes promogut des 
dels Departaments de Medi Ambient i d’Ensenyament conjuntament amb la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental a semblança del projecte europeu “Green Schools” amb l’objectiu 
principal d’introduir i potenciar l’educació ambiental per tal de promoure un desenvolupament 
sostenible. 
 
Així doncs, basats en un centre hipotètic d’educació secundaria amb el Distintiu Escoles Verdes 
que es troba en el moment de renovar el seu distintiu, es pretén crear un nou pla d’acció que 
no solament tingui en compte criteris de sostenibilitat integrats en el currículum sinó donar 
suport i opcions a la metodologia didàctica docent. Per tant, en aquest treball es planteja 
aportar eines al professorat de secundària per tal d’aplicar noves tècniques d’aprenentatge que 
integrin el concepte de “sostenibilitat activa”, i concretament en aprenentatges d’àmbit 
tecnològic orientant els futurs universitaris en “tecnologia sostenible”. 
 
 
2.1. Objectius  
 
Els objectius principals perseguits en aquest treball són els següents: 
 

1. Millora del distintiu “Escola Verda” a partir de l’experiència del projecte Pla UPC 
Sostenible 2015 de la UPC (nivell europeu). 

2. Integrar de manera transversal la competència de Sostenibilitat i Compromís Social 
(SiCS) en els currículums i en la vida de centre a través d’una metodologia didàctica 
coherent, tenint com a referent el projecte STEP 2015. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Per dur a terme els objectius els que es plantegen en aquest treball (secció 2), en primer lloc es  
necessari estudiar i analitzar el programa escoles verdes: objectius, funcionament, organització, 
etc (secció 4).   

En segon lloc s'analitza el context educatiu i ambiental del centre de secundari (secció 5). 

En tercer lloc s´analitzen altres àmbits d’acció, que poden servir de referència, per veure què és 
el que en podem aprendre per adaptar-ho al nostre context educatiu. Específicament s'estudia i 
analitza el programa Pla Sostenible 2015 de la Universitat Politècnica de Catalunya (secció 6).  

A continuació, s'estudia la situació actual existent del centre respecte a l’educació sostenible en 
relació al programa de Escoles Verdes, analitzant la viabilitat per introduir un model de 
sostenibilitat eficient i que respongui a les necessitats educatives de la societat actual (secció 
7). Per tal d’introduir tècniques vàlides per a la integració de l’educació ambiental es realitzarà 
un estudi sobre estratègies docents (secció 7).  

Basats en els situació concreta del centre, desenvolupada en la secció 5, i les relacions amb el 
programa STEP (secció 7), finalment es plantegen noves estratègies docents (secció 8) que 
permetin renovar el distintiu de “Escola Verda IES” que actualment posseeix l'institut. 
Posteriorment es mostren alguns exemples aplicables des d’un àmbit tecnològic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renovació del distintiu “Escola Verda IES” introduint noves 
tècniques docents per adquirir la competència SiCS 
  

8

4. PROGRAMA XARXA ESCOLES VERDES  
El Programa Escoles Verdes [3] neix l’any 1998 impulsat conjuntament pel Departament de 
Medi Ambient i el Departament d’Ensenyament com a prova pilot en 12 centre educatius per tal 
de donar resposta a la necessitat d’introduir l’educació ambiental en els centres d’educació 
secundària de forma voluntària. El projecte incorpora criteris ambientals en diferents contexts, 
tan en el currículum, con en la gestió interna del centre, com en la organització i participació de 
la comunitat educativa com a cultura de centre, i en la millora ambiental del seu entorn tal com 
s’indica en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Contexts Programa Escoles Verdes [Font: Elaboració pròpia] 

Gràcies al Distintiu Escoles Verdes atorgat per la Generalitat de Catalunya amb el logo de la 
figura 3 [7], es reconeix el treball realitzat a les escoles que es comprometen a incorporar els 
valors de l’educació per al desenvolupament de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del 
centre, i que promouen la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la 
millora del seu entorn. Actualment, a Catalunya, ja hi ha 330 centres [8] que disposen del 
Distintiu. 

    

 

 

 

Figura 3: Logo distintiu Escoles Verdes 

Els organismes impulsors [9]del Programa Xarxa Escoles Verdes són: 

- DMA (Departament de Medi Ambient) 

- DE (Departament d’Ensenyament) 

- SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental) 

Els objectius principals [9] que el Programa Escoles Verdes s’ha proposat són: 

- Guiar i facilitar el treball dels centres en qüestions relacionades amb la 
conscienciació i intervenció de la societat en la sostenibilitat tan a nivell particular 
com a nivell global. 

- Implicació i involucrar a tota la comunitat educativa en accions medioambientals. 

CULTURA 
DE CENTRE 

CURRÍCULUM 

GESTIÓ 
SOSTENIBLE 

IMPLICACIÓ AMB 
L’ENTORN 
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- Compartir i intercanviar experiències amb la xarxa de centres que formen part del 
programa Escoles Verdes per tal d’aconseguir una millora contínua intercanviant 
experiències. 

El Programa s’ha basat en una sèrie de principis generals [3] per tal de desenvolupar la 
formació i la renovació dels centres que optin al Distintiu Escoles Verdes:  

- CONTINUÏTAT: Programa que va més enllà de ser una actuació puntual i aïllada 
sinó que proposa la participació de tot el centre en un projecte a llarg termini que 
faci possible la consolidació d’un codi de conducta respectuosa amb el medi 
ambient. El primer pas que és necessari fer, és l’ambientalització del centre com un 
dels principis del projecte educatiu de centre. 

- OBERTURA: Ha de ser un pla dinàmic, de tal manera que es pugui anar 
modificant, revisant i incorporant noves iniciatives de manera continuada. 

- PARTICULARITAT: Cada projecte surt del context particular de cada centre i de la 
seva situació inicial. 

- SOCIALITZACIÓ: En el programa s’hi ha de reflectir la realitat social que envolta el 
centre. 

- PROGRESSIVITAT: La intenció no és abastar tots els àmbits d’actuació des del 
principi, sinó de manera progressiva. 

- POSITIVITAT: La intenció es crear una visió positiva i constructiva del tractament 
de la temàtica ambiental, centrada a actuar a favor del medi i a millorar –lo. 

- GLOBALITAT: Participació i implicació de tots els agents implicats a nivell local 

- INTEGRACIÓ: Intenció d’integrar a la metodologia i activitat del professional docent 
i si és possible idear noves iniciatives. 

 
Els centres educatius, tan de primària com de secundària, que es vulguin adherir al Programa 
d’Escoles Verdes han de seguir un procés d’adhesió [3] que inclou una diagnosi ambiental, la 
realització d’un Pla de Cohesió Ambiental de centre i un programa d’acció on es descriuen les 
actuacions que es duran a terme durant el següent any. Un cop aprovat s’otorga el distintiu en 
un acte de trobada d’Escoles Verdes organitzat pel XESC. Després d’un període de tres cursos 
es moment de renovar el distintiu amb la realització d’un nou pla d’acció que consolidi la seva 
actuació anterior i realitzi un treball progressiu en la consecució dels objectius plantejats en el 
seu Pla de cohesió ambiental. L’actualització del programa d’acció és un procés rotatiu i 
seqüencial en períodes de tres cursos [8]. La figura 4 mostra el procés d’adhesió i renovació del 
distintiu Escoles Verdes. 
 
Per facilitar l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres es disposa de diferents espais 
d’intercanvi [9], [19] com a vies de formació, comunicació, intercanvi d’idees i opinions, 
compartiment d’experiències, control i assessorament: 
 

- Formació inicial 

- Formació contínua  

- Seminaris 

- Tallers 

- Assessoraments 

- Visites a centres 

- Materials didàctics i recursos educatius 

- Comissions de seguiment (centre, de zona) 

- Trobades territorials centres 
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Figura 4. Procés adhesió al Programa EV [Font: Elaboració pròpia] 

 
- Trobades professorat xerrades/opinions Educació per a la Sostenibilitat 

- Butlletí electrònic periòdic: espai d’informació i d’intercanvi d’experiències: 

o Informacions rellevants 

o Recull d’actuacions de diferents centres 

o Intercanvi d’experiències 

o Agenda d’activitats 

- Recull de recursos educatius 

- Web Xarxa Escoles Verdes  

- Organització de concursos des de diferents entitats ambientals 

- Fòrums 

- XESC: [6] Xarxa d’escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya. La XESC està 
formada per les xarxes locals que promouen programes d’educació per a la 
sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya, i la Xarxa d’Escoles 
Verdes de la Generalitat. És una xarxa de xarxes d’escoles que desenvolupen 
programes d’educació per a la sostenibilitat. Juntament amb  DMAiS, DTS i DE de 
la Generalitat de Catalunya, organitza cada curs escolar una agenda de Fòrums, 
trobades territorials de centres adherits al Programa Escoles Verdes,  per tal 
d’intercanviar experiències entre professors i alumnes dels centres educatius 
afavorint la creació de xarxes territorials. Els fòrums s’organitzen cada dos anys. 

- Simposis: Espai d’intercanvi on el professorat s’implica en la dinamització del 
Programa Escoles Verdes, on experts de diversos àmbits de treball exposen 
propostes metodològiques didàctiques, innovacions educatives, línies d’actuació, 
etc.. La simposi té com a objectiu reflexionar sobre els contexts, els fonaments i les 
metodologies didàctiques en educació ambiental. 

 
DISTINTIU 
ESCOLA 
VERDA 

DIAGNOSI 
AMBIENTAL 

PLA DE 
COHESIÓ 

AMBIENTAL 

PROGRAMA 
D’ACCIÓ 
(anual) 

AVALUACIÓ 
PROGRAMA 

D’ACCIÓ 

RENOVACIÓ 
(trianual)
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5.   CONTEXT DE CENTRE 
  
Per tal de desenvolupar el procés de renovació del Programa Escoles Verdes del centre 
educatiu objecte del present treball, s’ha de conèixer el caràcter del centre educatiu i la situació 
actual respecte l’educació ambiental [3]. Per tant, a continuació es descriurà el context educatiu 
del centre i el context ambiental fent un seguiment de les seves accions en temàtica ambiental i 
en relació al Programa Escoles Verdes. 
 

5.1. Context educatiu 
 
Descripció del centre.  
 
Entorn: 
L’institut objecte del treball es basa en un centre hipotètic situat al Vallès Oriental a pocs Km de 
Barcelona. La vila es troba fàcilment comunicada per carretera i via fèrria i en els darrers anys 
ha experimentat un ràpid creixement ja que actualment compta prop d’uns 15.000 habitants. 
Domina la indústria tèxtil i el comerç. El municipi compta actualment amb tres escoles públiques 
de primària, dos centres públics d’ensenyament secundari obligatori i post-obligatori i dos 
centres concertats d’educació primària, secundaria obligatòria i post-obligatòria. 
 
En el context sociocultural i econòmic del municipi hi predominen famílies treballadores de 
classe mitjana-alta amb un índex d’immigració d’un 15% provinent de països de Llatinoamèrica 
i el Marroc. 
  
El centre: 
El centre està situat prop del centre urbà, inaugurat fa 15 anys, disposa d’instal·lacions 
adequades tan generals com específiques ben adequades que compleixen normativa vigent. 
Disposa de consergeria, biblioteca, aules ordinàries, departaments didàctics, aula de Música, 
aula de Tecnologia, sala d’audiovisuals, aula de Visual i Plàstica, aules d’informàtica, gimnàs, 
sala d’actes, menador, gimnàs i vestuaris. 
 
La oferta formativa del centre es basa en ensenyament d’Educació Secundària Obligatòria amb 
dues línies per nivell i una línia per Batxillerat en les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, 
Ciències de la Naturalesa i la Salut i Tecnologia Industrial. També s’hi poden realitzar estudis 
de Cicles Formatius de grau mig de Comerç, Jardineria, Producció Agroecològica, equips i 
instal·lacions electrotècniques, instal·lacions elèctriques i automàtiques,  gestió administrativa, 
obres de construcció i Cicles Formatius de Grau Superior en l’especialitat de comerç 
Internacional, administració i finances, desenvolupament i projectes d’edificació. 
 
L’organigrama està format pel consell escolar, l’equip directiu, el claustre de professors, els 
diferents departaments didàctics, coordinacions i comissions, el consell d’alumnes, el PAS i 
l’AMPA. 
 
Els projectes de centre (projectes europeus, d’innovació educativa, lingüístics, etc.) són: 
Projecte de convivència i mediació escolar, Projecte Biblioteca escolar PuntEdu, Projecte de 
Llengües extrangeres, Projecte de Coeducació, Projecte de Borsa de Treball, Projecte Acada i 
Projecte Comenius. 

 
Identitat de centre: 
El projecte educatiu de centre (PEC) és un dels documents que ha de formar part de la 
documentació de centre i on queda definida la identitat del centre a partir d’una proposta 
integral que permet dirigir el procés d’intervenció educativa del centre.  El caràcter del centre 
educatiu objecte d’estudi del present treball es basa en els següents trets d’identitat: 
 

- Centre d’ensenyament obert a tothom, acollidor i inclusiu compromès amb la 
societat.  
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- Potenciador del respecte a la multiculturalitat i la diversitat 

- Foment d’actituds solidàries basades en el coneixement. 

- Promoure desenvolupament integral de totes les capacitats de cada alumne per 
esdevenir persones autònomes i ciutadans/es responsables compromesos en la 
millora de l’entorn social i natural. 

- Fomentar relacions d’interacció positives entre el propi alumnat i amb el professorat 
docent. 

- El català és la llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge i de comunicació. 
Promoure actituds positives envers les diverses manifestacions de la cultura 
catalana. 

- Escola laica i respectuosa amb les diferents creences i maneres de pensar. 

- Es considera fonamental la participació a la vida del centre i de tota la comunitat 
educativa. 

- Aposta per la sostenibilitat social i ambiental i per una alimentació saludable. 

 

5.2. Context ambiental del centre 
 
Experiències prèvies: 
La trajectòria del centre en relació al seu context ambiental es basa en la imatge nº5 on descriu 
cronològicament les fases que va seguir el centre en el procés d’adhesió al programa. Tot i que 
el centre sempre ha tingut un tarannà ambiental descrit al PEC en relació a diferents àmbits, 
l’any 2007 el centre es fa proposar un projecte d’ educació ambiental de centre a nivell intern 
amb la intenció futura d’adherir-se al programa d’Escola Verda. Amb aquest projecte es pretén 
desenvolupar i incrementar la motivació en la comunitat educativa envers el desenvolupament 
sostenible de manera pausada i progressiva.  
 
Amb la realització del projecte hi ha la voluntat de millorar alguns aspectes mediambientals del 
centre: sensibilització mediambiental, millora de la cultura sostenible, integrar continguts de 
conscienciació mediambientals al currículum i als documents de centre, desenvolupar 
tècniques didàctiques sostenibles i gestionar el centre en sintonia amb els objectius proposats. 
A la vegada es treballa per realitzar una primera diagnosi ambiental que recull la situació del 
centre en diferents àmbits i que serà útil com a base per realitzar el document de Diagnosi 
Ambiental per al procés d’adhesió del Programa Escola Verda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5. Evolució del centre [ Font: Elaboració pròpia] 
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El projecte d’educació ambiental que es va realitzar recollia els següents punts: 
 

- Context del centre 

- Objectius del projecte d’innovació medi ambiental del centre 

- Descripció del projecte: integració al currículum i col·lectius de participació 

- Accions proposades 

- Temporització de les accions 

- Criteris i indicadors d’avaluació 

 
El centre crea una Comissió de professors dinamitzadors per tal de desenvolupar el projecte 
aprovat per el Consell Escolar i Claustre de professors. A partir d’aquí, i durant els següents 
dos cursos (2007-2009) es treballa per plasmar la intenció del projecte desenvolupat 
anteriorment i al finalitzar aquest període queda definida una nova situació ambiental com a 
punt de partida per iniciar el procés d’adhesió a escoles verdes. 
 
Per tal d’activar el nou procés, es realitza la inscripció [3] al Programa Escoles partint de la 
primera fase ja treballada, la diagnosi ambiental. De totes maneres, la premisa inicial per 
endegar el programa requereix un compromís per part del centre a realitzar un canvi 
comportant i una fase de motivació i reflexió, tot i que en aquest cas concret és una premisa ja 
assumida anteriorment. Aquest canvi de mentalitat quedarà reflectit en: 
 

- Tan en el PEC [2] com en les NOF [10] (Normes d’organització i funcionament del 
centre) per tal de redireccionar l’educació tenint en compte aspectes lligats amb el 
medi ambient i la sostenibilitat. 

- Voluntat del centre a participar al programa 

- Formació i millora continuada 

- Organització i participació de tota la comunitat educativa. 

 
Els requeriments establerts pel Programa Escoles Verdes per iniciar el procés són: 
 

- Es realitza la sol·licitud al Departament d’Ensenyament a través dels Centres amb 
una implicació directa del 20% del professorat. 

- El Departament d’Ensenyament i el Departament de Medi Ambient decideixen el 
nucli de formació. 

- Es requereix Recursos Pedagògics de la zona 

- Hi ha d’haver una acceptació del Consell Escolar i una participació d’almenys d’un 
80% del professorat. 

- Hi ha d’haver la implicació activa dels ajuntaments. 

 
El següent va ser assistir al Seminari de Formació [11], promogut des del Pla de Formació de 
la Zona (PFZ), impartit per un tècnic de la Societat Catalana d’Educació ambiental (SCEA) amb 
la participació dels professors dinamitzadors del programa i una part representativa del 
professorat del centre. En el cas del centre, van assistir una representació de set professors de 
diferent coordinacions i departaments didàctics. 
 
A partir d’aquí, es forma el Comitè Ambiental [9] del centre, el comitè ambiental és una 
agrupació de representants de la majoria de membres de la comunitat educativa que tenen com 
a funció vetllar per la organització per l’adhesió al Programa Escoles Verdes i el compliment 
dels objectius marcats pel PCA i posterior programa d’acció proposat i aprovat pel Departament 
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de Medi Ambient formant part de la Xarxa d’Escoles verdes interactuant, compartint i 
intercanviant experiències sostenibles que garantitzen la participació de la comunitat escolar.  
Els objectius principals del comitè ambiental són millorar els quatre contexts que formen part 
del Programa Escoles Verdes implicant a la comunitat educativa i interactuant i compartint 
experiències amb altres centres adherits al programa escoles verdes. 
 
Les funcions del Comitè Ambiental són:  
 

- Realitzar una diagnosi periòdica de la qualitat ambiental del centre  

- Vetllar per el compliment dels objectius definits i aprovats en el programa d’acció 

- Avaluar els resultats dels objectius proposats i aplicats en el programa d’acció 
anterior.  

- A partir dels resultats obtinguts, planificar un nou programa d’acció mantenint 
algunes pràctiques i recerca de noves propostes innovadores. 

 
 Els membres que formen part del Comitè Ambiental queden reflectides a la figura 6: 
 

Figura 6. Organigrama del comitè ambienal 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
En el cas del nostre centre en concret es fa realitzar una acta de constitució on queda 
constància de la composició dels seus membres: 
 

- 1 professor/a coordinador/a del Comitè Ambiental 

- 2 Professors dinamitzadors  

- Coordinadors dels diferents cicles 

- Coordinadors de nivell de diferents departaments didàctics. 

- 3 representants d’alumnes 

- 2 representants de l’AMPA 

- 2 representants de personal no docent 

 
El Comitè Ambiental es reuneix regularment cada 2 setmanes depenent dels temes a tractar 
pot variar amb més o menys intensitat. Cada reunió quedarà reflectida en una acta de 
seguiment que quedarà registrada. 
  
A patir d’aquí pren part un altre organisme, la Comissió de Seguiment Ambiental [3] [9] [11], 
és l’organisme que té com a funció principal realitzar un seguiment, assessorament, informació 
i supervisió del procés d’adhesió i posteriors renovacions del Programa Escoles Verdes. El seu 
organigrama queda reflectit en la figura 7: 
 

COMITÈ
AMBIENTAL 

 
PROFESSORAT ALUMNAT AMPA 

PERSONAL
NO DOCENT 
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Figura 7. Organigrama de la comissió ambiental 
           [Font: Elaboració pròpia] 
 
 
Els membres que formen la Comissió de seguiment ambiental del centre són: 
 

- 1 professor/a coordinador/a del Comitè Ambiental 

- 3 Professors dinamitzadors   

- Coordinadors dels diferents cicles 

- Coordinadors de nivell de diferents departaments didàctics. 

- 1 representant de l’equip directiu 

- 5 representants d’alumnes  

- 2 representants de l’AMPA 

- 1 representant del PAS 

- 1 representant de l’Ajuntament 

- 1 representant del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. 

- 1 representant del Departament d’Ensenyament. 

- 1 representant de la Societat Catalana d’Educació Ambiental 

 
La Comissió de Seguiment Ambiental es reuneix almenys una vegada cada trimestre, i a 
principi de curs hi ha una altra reunió juntament amb els centres de la zona. Durant el curs hi ha 
un contacte regular a partir de visites personalitzades, atenció telefònica i fòrums territorials. 
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El següent pas a realitzar és la realització de la Diagnosi Ambiental [3] [7], que es defineix 
com un procés participatiu global de diagnosi o auditoria ambiental del centre on es recull 
informació sobre els diferents aspectes de qualitat en la gestió de la sostenibilitat del centre: 
observació i recull d’informació, enquestes, factures, impressions, resultats en la integració del 
currículum, tècniques didàctiques sostenibles, conscienciació de l’alumnat..  
La diagnosi ambiental es va realitzar, en el cas del present centre, en base al Projecte 
d’Educació Ambiental endegat anteriorment. El document de diagnosi ambiental inclou en els 
següents punts:  

- Estat de l’educació ambiental al centre: situació de partida 

- Context educatiu: vida de centre i espais/recursos 

- Context curricular: criteris ambientals PEC 

- Experiències d’educació ambiental portades a terme al centre 

- Participació en actuacions de millora local. 

- Àmbit de la vida a l’escola (relacions entre l’equip docent, alumnes, AMPA,..) 

- Clima escolar (participació, implicació, organització,..) 

- Ús de recursos (paper, aigua, materials) 

- Materials de construcció de l’edifici 

- Neteja 

- Aprofitament energètic del propi edifici (calefacció, electricitat,..) 

- Transport escolar al centre 

- Gestió de residus 

- Recollida selectiva 

- Equipament i gestió residus cuina/menjador 

- Entorn de l’escola interior i exterior 

A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes, es va realitzar un informe de diagnosi ambiental 
que permetia definir un punt de partida des del qual es decidirien noves línies estratègiques 
d’acció per tal de conduir millores que van quedar reflectides en un altre document dins el 
procés d’adhesió, el pla de cohesió ambiental (PCA) [3].  
  
El PCA és la base des d’on es parteix per tal de desenvolupar directrius i línies estratègiques 
d’acció que defineixen un conjunt de mesures tan genèriques com concretes en les actuacions 
del centre en matèria ambiental durant el següent curs escolar i en posteriors renovacions. El 
PCA del centre aprovat s’adjunta a l’annex 1. 
 
Els objectius del Pla de Cohesió Ambiental establert són: 
 

- continuïtat a curt i llarg termini 

- desenvolupament progressiu i viable 

- pla dinàmic 

- particularitat de centre 

- socialització amb l’entorn 

- progressivitat en àmbits d’actuació 

- positivitat: visió positiva i constructiva 

- participació global de la comunitat educativa 

- integració a la pràctica docent 

- avaluació de seguiment i millora contínua 
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La materialització del PCA es realitzarà a partir del Programa d’Acció [3] [7] (referit en la taula 
1) definit i concretat a partir d’actuacions programades al llarg del curs. Es tracta d'un document 
que recull les propostes d'acció, consensuades i redactades pel comitè ambiental. El PA 
concreta actuacions d’acció, consensuades i redactades pel comitè ambiental,  de naturalesa 
diversa en tots els contextos del Programa i recull, també, els criteris d'avaluació perquè el 
centre pugui fer una autoavaluació de les accions dutes a terme o una redefinició dels objectius 
inclosos en el seu PCA per assolir un progrés continu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
          Programa d'acció 

 
Dades generals i llistat 
 

Nom del centre:   xxxxxxx Nom del municipi: xxxxxx 

WEB: xxxxxxx Nom de la comarca: xxxxxx 

Redactat:  data 
PA 2010-2011 

Aprovat: aprovat 

Membres del Comitè Ambiental 

Professorat xxxxxxxxxx 

Alumnat 
xxxxxxxxxx 
 

AMPA  
xxxxxxxxxx 
 

Personal no 
docent 

xxxxxxxxxx 
 

 
LLISTAT D'ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ 
 

Nº Actuació (títol) 
 
Situació 
 

Curs 
Objectiu 
PCA 

Context Destinatari

1 
Elaborar els PEC, PCC, NOF,... 
amb criteris ambientals  

nova 2010-2011 1,5,7 
Cultura de 
centre 

professorat, 
personal no 
docent 

2 Integrar PCA dins PAT nova 2010-2011 5,7 
Cultura de 
centre 

professorat, 
personal no 
docent 

3 
Ambientalització de currículum: 
revisió 

nova 2010-2011 4,6,7 Currículum professorat 

4 
Ecoauditoria energètica: 
Estudi de millores 

nova 2010-2011 2,4,6 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

5 Campanya estalvi paper nova 2010-2011 11-17 gestió 
comunitat 
educativa 

6 Campanya estalvi aigua nova 2010-2011 18-24 gestió 
comunitat 
educativa 

Programa d'acció 
Dades generals i llistat 
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7 
Estudi mobilitat fins al centre nova 2010-2011 43,44 gestió 

comunitat 
educativa 

8 Procés d’implicació AMPA nova 2010-2011 8,10 gestió AMPA 

9 Revista “Ambienta’t” nova 2010-2011 6 
Cultura de 
centre 

Comunitat 
educativa 

10 Utilització de paper reciclat nova 2010-2011 11,14,15 gestió 
comunitat 
educativa 

11 Reutilització llibres de text nova 2010-2011   17 gestió alumnat 

12 
Cartells informatius escola sobre 
practiques sostenibles 

nova 2010-2011  82 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

13 
Plafó ambiental informatiu de 
centre 

nova 2010-2011 3,6,10 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

14 
Recollida selectiva de residus del 
centre 

nova 2010-2011 45-55 gestió 

comunitat 
educativa i 
personal no 
docent 

15 
instal·lació de més papereres i 
contenidors per a la recollida 
selectiva  

nova 2010-2011 
48,51,55,6
3 

gestió 
comunitat 
educativa 

16 Comissió d’alumnes verds nova 2010-2011 80-84  gestió alumnat 

17 Hort escolar nova 2010-2011 64 entorn 
comunitat 
educativa 

18 
Xerrades/Conferències alumnes i 
professors 

nova 2010-2011 6 
cultura de 
centre 

Professorat i 
alumnat  

19 Formació ambiental professors nova 2010-2011 3,79 
cultura de 
centre 

professors 

20 Foment ús carmanyoles esmorzars nova 2010-2011 2,30 gestió 
comunitat 
educativa 

21 Festes sostenibles nova 2010-2011 9 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

22 Punt verd a la biblioteca del centre nova 2010-2011 71 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

 
 

Taula 1. Programa d'acció 

 
Amb l’execució de tot el procés i l’aprovació del Pla d’Acció es concedeix l’ Adquisició 
Distintiu Escola verda [12] en una trobada d’escoles verdes organitzada pel XESC. 
 
Independentment de l’avaluació de cada pla d’acció, anualment, al finalitzar el curs es realitza 
a nivell intern de centre una tutoria tècnica ambiental [7] en què es reuneix el comitè 
ambiental per tal de realitzar una memòria de seguiment i avaluació del Programa Escoles 
Verdes. En aquest document es recull: 
 

- Objectius assolits durant el curs 

- Objectius pendents d’assolir 

- Activitats i/o accions realitzades 

- Materials, recursos i la seva ubicació 

- Què ha funcionat bé i què s’ha de millorar 

- Propostes de millora pel proper curs 
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6.  PROGRAMA UPC 
 
La UPC vol contribuir al desenvolupament sostenible del futur com a organització acadèmica a 
partir d’un estratègia de sostenibilitat. Després d’alguns plans relacionats amb el medi ambient 
(1996 i 2002), l’any 2006 s’impulsa el Pla UPC Sostenible 2015 [4], coincidint amb l’any que 
fixa les Nacions Unides per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, així com 
l’any de la finalització de la Dècada de Nacions Unides sobre Educació pel Desenvolupament 
Sostenible2. El logo distintiu d'aquest programa es mostra en la figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Logo Pla IPC Sostenible 2015 
 
 

“La Universitat Politècnica de Catalunya, conscient de la importància de l’impacte 
social i ambiental de les activitats científiques, tècnològiques, humanístiques i 
artístiques, així com dels problemes ètics suscitats per algunes d’aquestes 
activitats, ha d’oferir matèries relacionades amb aquestes qüestions en el marc 
dels plans d’estudis, d’acord amb el seu compromís amb el desenvolupament 
humà i material sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb les generacions 
futures” 
Estatus de la UPC (2003) Article 93 (La Docència) 

 
 
Per tal de fer realitat l’objectiu del Pla Sostenible 2015, a continuació es descriuen els diferents 
àmbits d’actuació reflectits a la figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Àmbits d’actuació del Pla UPC Sostenible 2015 
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1. El compromís i la interacció social 

- Aprofitar sinèrgies i col·laboracions per fomentar el desenvolupament humà i 
sostenible 

- Definir a la UPC un espai comú de sostenibilitat i desenvolupament humà on 
conflueixin els esforços, es fomenti les aliances temàtiques i es rendeixin comptes. 

- Implicar les persones de la comunitat universitària i de l’entorn de la UPC en el canvi 
cap a la sostenibilitat. 

- Realitzar activitats de sensibilització; promoure especialment la participació dels 
estudiants; articular la col·laboració entre la UPC, el teixit associatiu i el món local. 

- Establir i enfortir les aliances estratègiques amb les universitats per avançar cap a la 
sostenibilitat. 

- Ser actius en les xarxes internacionals universitàries més rellevants en la sostenibilitat 
i el desenvolupament humà i, alhora, cooperar per generar capacitats de lideratge per 
fomentar la sostenibilitat. 

 
2. La recerca en tecnologia i sostenibilitat: 

- Donar a conèixer l’activitat de recerca de la UPC en medi ambient i sostenibilitat. 

- Reforçar la recerca en sostenibilitat i facilitar la captació de recursos per desenvolupar 
l’activitat investigadora. 

- Orientar la recerca cap a les necessitats del futur i afavorir els projectes de recerca 
interdisciplinaris. 

 
3. La formació: 

- Introduir criteris de sostenibilitat en els programes de grau, màster i formació 
contínua, tot enfortint els vincles amb la recerca. 

- Oferir itineraris de formació en sostenibilitat per a estudiants de disciplines no 
pròpiament ambientals. 

- Promoure l’activitat de recerca en educació per a la sostenibilitat amb d’altres 
universitats i articular formació en “innovació docent per a la sostenibilitat” 

 
4. Gestió interna 

- Implantar el sistema de gestió ambiental europeu EMAS per articular tots els 
processos. 

- Reduir les emissions de CO2 equivalent i fer un ús eficient dels recursos 
- Garantir la recollida selectiva de residus 
- Sistematitzar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els processos de 

contractació i compra. 
- Informar sobre la gestió sostenible, garantir la formació en sostenibilitat, especialment 

del PAS, i impulsar accions transformadores demostratives. 
- Ambientalitzar els llocs de treball i establir mecanismes de coordinació entre unitats 

 
Partint dels àmbits d’actuació establerts, el Pla UPC Sostenible 2015 es proposa cinc reptes 
prioritaris a assolir i desenvolupar en diferents temàtiques ambientals, tal com s’indica a la 
figura 10. 
 
En els darrers anys hi ha hagut polítiques, iniciatives i projectes per tal de promocionar la 
sostenibilitat, donant pas a un avenç important en alguns objectius estratègics tan en àmbit de 
formació com de recerca del Pla UPC Sostenible 2015 en l’activitat acadèmica, i algunes 
d’aquestes actuacions han estat dotades de subvencions provinents de la pròpia UPC com 
d’entitats externes. Un exemple és la inclusió de la Sostenibilitat i el Compromís Social (SiCS) 
com a competència general obligatòria de tots els nous programes educatius de la UPC, la 
creació de l’Institut de la Sostenibilitat (IS. UPC) o el projecte STEP entre d’altres. 
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Figura 10. Reptes Pla UPC Sostenible 2015 
 
 
El programa STEP 2015 [4] [13] (Sustainability, Technology and Excellence Program) és un 
programa d’implementació específic de suport als centres docents, vinculat directament a 
l’objectiu estratègic C.1. [18] del Pla UPC Sostenible 2015. El logo distintiu d'aquest programa 
es mostra en la figura 11. 
 
 
 
         
  
 

Figura 11. Projecte STEP 
 
 
Un dels seus objectius més rellevants d’aquest projecte ha sigut assegurar l’existència 
d’activitats formatives que garanteixin l’adquisició de la competència de SiCS per part de 
l’alumnat. Així doncs, es tracta d’un programa de suport als centres docents per tal 
d’implementar i integrar la competència que potencia la inclusió d’activitats de formació en 
l’oferta formativa docent per tal de desenvolupar continguts curriculars i metodologia didàctica 
en temes de sostenibilitat. 
 
El projecte vol introduir la competència SiCS de manera transversal obligatòria al procés 
d’ensenyament, especialment en l’àmbit tecnològic. La intenció és formar als professionals del 
futur, de tal manera que integrin la sostenibilitat a la seva activitat professional i en el seu àmbit 
d’influència. “Tots els titulats de la UPC apliquin criteris de sostenibilitat a la seva activitat 
professional i en el seu àmbit” 
 
El pla pretén desenvolupar les bases conceptuals, identificar els referents concrets i posar a 
disposició les eines pràctiques per formar professionals especialitzats que integrin la 
sostenibilitat en el seu exercici i aconseguir un canvi que afavoreixi la conscienciació i la 
responsabilitat que tenim davant el futur de la humanitat. 
 
Aquest projecte implica a tota la comunitat educativa, com a estudiant de la UPC es pot 
participar en el programa STEP a través del programa “STEP estudiants” desenvolupat pels 
propis estudiants a partir d’un bloc de treball. El seu objectiu és introduir i ampliar el compromís 
social i la sostenibilitat dins de la universitat i especialment en els nous plans d’estudis que 
s’estan elaborant. 

 
 

1. EDIFICACIÓ, ENERGIA I 
CANVI CLIMÀTIC: 
• Reduir el consum 

• Incorporar l’eficiència 
• Energies renovables 

2. GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA: 
• Reutilització i ús eficient 

• Conservació 
• Gestió del cicle natural 

3. RESPONSABILITAT 
SOCIAL DE LA 
TECNOLOGIA: 

• Codis deontològics 
• Principi de precaució 

• Reflexió ètica

4. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, 
MOBILITAT I LOGÍSTICA: 

• Models de ciutats eficients 
• Xarxa de transport sostenible 
• Prevenció del medi i paisatge 

5. CICLES MATERIALS, 
ECODISSENY I GESTIÓ 

RESIDUS: 
• Tancaments dels cicles 

• Ecoeficiència 
• Ecoinnovació
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7. RENOVACIÓ DE DISTINTIU DE ESCOLA VERDA  
A continuació s'analitza i descriuen el procés i les activitats necessàries per a la renovació del 
distintiu d'escola verda. 
 

7.1. Processo de renovació Programa Escoles Verdes 
 
En la figura 12 es mostra el procés necessari per a realitzar la renovació del Programa Escoles 
Verdes, descrit en la secció 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 12. Procés renovació Programa Escoles Verdes 
       [Font elaboració pròpia] 

 
 
A. Recull d’informació  
Primer de tot, es defineixen els mecanismes d’organització dirigits a recollir informació sobre 
l’estat actual del centre en relació a l’ambientalització aconseguida i identificar i valorar el grau 
d’assoliment proposats per l’anterior pla d’acció.  
La recollida de dades és promoguda pel Comitè Ambiental amb el recolzament i col·laboració 
de tota la comunitat educativa per tal d’elaborar un inventari sobre l’estat de les instal·lacions i 
zones de l’escola (aules, menjadors, gimnàs, aula taller, oficines, passadís, patis, entorn 
exterior). Es realitzaran enquestes/qüestionaris a tota la comunitat educativa sobre la situació 
ambiental de l’escola, el seu entorn i el municipi. L’objectiu és conèixer informació objectiva i 
subjectiva sobre els punts forts i dèbils del centre. Per tal de recollir dades ens ajudarem de 
l’observació d’hàbits, comportaments, enquestes/qüestionaris, medicions, rebuts, factures i 
resultats. 
  
B. Realització d’anàlisi de situació actual :  
En aquesta fase es realitza un buidatge d’informació per tal d’elaborar un diagnòstic de la 
situació en diferents aspectes a partir de les dades recollides anteriorment. 

 
C. Valorar resultats del programa d’acció anterior.  

RECULL 
INFORMACIÓ

DADES
INICIALS

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

OBJECTIUS DE MILLORA

PLA D’ACTUACIÓ

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
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Aquesta avaluació és especialment rellevant quan el centre finalitza l'execució del seu PA, 
moment en què caldrà reflexionar sobre el camí recorregut i el grau d'assoliment dels objectius 
inicialment plantejats. Aquesta avaluació és la que ha de decidir la revisió dels objectius i, si cal, 
a l'actualització del PCA del centre, així com a l'aprovació del nou PA.  

  
D. Proposar nous objectius de millora 
Per realitzar un nou pla d’acció s’ha de valorar i establir nous objectius, identificació de 
propostes i mesures de millora, sempre a partir d’un plantejament modest i realista. No es pot 
ser molt ambiciós en l’aconseguiment d’objectius a curt plaç, és qüestió d’un treball continu i 
progressiu adaptat a les possibilitats del centre.  

 
E. Pla d’acció 
Per tal d’aconseguir els objectius establerts, s’haurà de dissenyar, planificar i desenvolupar 
l’execució de les noves accions del nou pla en el que es tingui en compte una sèrie de punts: 
dades del centre, membres del comitè ambiental, definició de l’actuació, el curs en què 
s’aplicarà, la relació amb els objectius definits en el PCA, els destinataris de l’acció i els criteris 
d’avaluació per valorar-les. És el moment de la renovació del distintiu d'Escola Verda. 
  
F. Seguiment i Avaluació del pla d’acció per el propi centre, assessor programa Escoles 
Verdes i Comissió de Seguiment. 
S’ha de valorar el grau d’assoliment dels objectius proposats. Control i seguiment de procés 
d’execució a partir de tasques planificades avaluades i revisades contínuament a partir de fitxes 
i informe de seguiment. Al final de cada curs també es realitzarà una memòria de tutoria tècnica 
ambiental per tal de realitzar un balanç anual tal com s’ha explicat anteriorment. 
 
G. Comunicació i difusió:  
La comunicació i difusió de resultats a tota la comunitat educativa és vital per aconseguir 
motivar a la comunitat educativa i fomentar la participació, valorar els esforços realitzats i 
establir nous plantejaments d’intervenció per tal de promoure la millora contínua. 
 
 

7.2  Anàlisi/valoracions resultats programa d’acció anterior 
 
Per realitzar noves propostes és necessari analitzar i valorar el programa d'acció presentat en 
la secció 5. Els criteris d’avaluació o indicadors per valorar el desenvolupament del pla d’acció 
són: 
  

- Anàlisi de resultats en el canvi d’hàbits tan en alumnes, com en professors com del 
PAS 

- Grau de compromís, seguiment, participació i aportacions de solucions. 

- Nivell d’assoliment de cada objectiu proposat. Nivell de necessitat d’incidència, 
solucions proposades per a millorar el grau d’assoliment. 

- Anàlisi de les actes de les reunions de Comitè de Seguiment 

- Grau d’implicació dels diferents òrgans de la Comissió Ambiental. 

- Col·laboració del departament d’orientació. 

- Participació de la totalitat d’alumnat, atenció a la diversitat. 

  
En aquest centre en concret es desprenen les següents conclusions: 
 

- cal demostrar als diferents membres de la comunitat educativa que les seves 
aportacions es tindran en compte 

- afavoriment de resultats des del pla d’acció tutorial 

- augment de treball interdisciplinari entre departaments didàctics 
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- falta de planificació per dur a terme les accions 

- falta implementar possibles millores a nivell de metodologia didàctica 

- el pla d’acció estava ben basat i dut a terme però ha faltat seguiment i més dedicació  

- s’ha reduït la despesa en aigua i paper 

- no s’ha reduït la despesa en calefacció i il·luminació 

- el pla d’acció ho ha significat una despesa important 

- millorar l’agenda ambiental del centre 

- millorar la manera de recollir la informació i dades, realitzar un metodologia d’actuació 

- difondre els resultats obtinguts des de diferents fonts de divulgació 

 
Una de les eines per aportar dades és la realització de qüestionaris a tota la comunitat 
educativa sobre el pla d’acció, en l’annex 2  s’adjunta un model de qüestionaris. Finalment, 
l’assessor i supervisor del Departament de Medi Ambient realitza una visita abans de finalitzar 
el curs per tal de supervisar la feina realitzada del centre en relació al pla d’acció abans de 
proposar un nou pla d’acció. Els punts a parlar en la reunió s’adjunten en l’annex 3. 
 

7.3. Estratègies i tècniques didàctiques docents 
 
Per tal d’introduir tècniques vàlides per a la integració de l’educació ambiental, a continuació es 
definirà en què consisteix l’estratègia docent realitzant un estudi sobre aquesta. 
 
L’estratègia didàctica [2] és la eina utilitzada pel professorat docent per tal d’organitzar el 
procés d’ensenyament-aprenentatge, la podem definir com la manera en què els processos 
d’E/A s’organitzen, amb el suport de tècniques d’ensenyament, mitjançant activitats 
d’aprenentatge amb la finalitat d’assolir els objectius didàctics desenvolupant competències 
bàsiques i específiques, i atenent a la diversitat d’alumnat. 
 
És necessari un procés d’E/A actiu, flexible i dinàmic, on el professor sigui més aviat un guia 
per tal de deixar pas a un rol més actiu en l’alumnat i aconseguir que aquest adopti la 
responsabilitat en el seu procés d’aprenentatge. 
 
Hi ha diferents estudis que tracten els recursos i tècniques didàctiques del professorat per 
introduir criteris de sostenibilitat en la seva tasca, és necessària la innovació o introducció de 
noves estratègies didàctiques en el procés EA que facilitin l’adquisició d’aprenentatges 
significatius i a la vegada sostenibles aplicables  a l’ensenyament secundari. 
  
L’educació sostenible [2] [4] [13] és valorada com a una metadisciplina que té la característica 
de ser transdisciplinària, ja que és inclosa i integrada en les diferents disciplines en les diferents 
etapes educatives. Dins un mateix centre, també és necessari un treball interdisciplinari que 
aporti transversalitat i cooperativisme entre els diferents departaments didàctics.   
 
És per això que el professorat docent està en un punt de procés i adaptació en l’adquisició de 
noves metodologies i estratègies docents que facilitin la integració de criteris sostenibles i 
relació amb el medi ambient. Com a col·lectiu professional, en alguns casos, hi ha dificultat per 
concebre la docència fora dels àmbits disciplinaris tradicionals amb la incorporació de nous 
postulats d’educació sostenible. Per tant és necessari un esforç constant en la priorització de 
polítiques i accions de les institucions per tal d’incorporar aquest projecte ambiental en la tasca 
educativa tan a nivell de suport educatiu, facilitació de recursos didàctics i pedagògics i una 
formació contínua, partint de xerrades conferències i trobades temàtiques amb debats i 
opinions per tal de desenvolupar un procés de reflexió entre el professorat docent. 
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La metodologia educativa [17] utilitzada ha d’aconseguir relacionar els nous continguts amb 
experiències i coneixements previs dels alumnes de manera progressiva i pautada a partir d’un 
aprenentatge significatiu que s’ha de basar en: 
 

- Treball per competències 

- L’activitat com a base de l’aprenentatge 

- Avaluació contínua i compartida 

- Autonomia de l’aprenentatge 

- Orientació i l’acció tutorial 

- Tractament de la diversitat 

 
El pedagog Edgar Dale [2] va proposar un model sobre l’efectivitat dels sistemes 
d’aprenentatge. Aquest model representa una piràmide en la que cada estadi correspon a 
diferents mètodes d’aprenentatge. Tal com s’observa a la figura 14, a la base de la piràmide hi 
ha els models més eficaços i participatius i a dalt els menys eficaços. Aquest con és un recurs 
molt útil que reflexa la metodologia didàctica adient per introduir criteris sostenibles en la tasca 
docent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Con de l’aprenentatge 
 
 
Les estratègies didàctiques [2] [16] [17] tenen com objectiu principal l’adquisició per part del 
estudiants d’un correcte procés d’aprenentatge tal com s’indica a la figura 14 , segons les fases 
didàctiques analitzades pel filòsof i pedagog nord-americà [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Fases didàctiques. John Dewey 
 

CONEIXEMENT OPINIÓ CREENÇA CURIOSITAT 
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Les estratègies didàctiques [13] [16] [17] [21] s’han de basar en un bon estil docent 
fonamentant-se en una pràctica reflexiva i col·laborativa. El professional docent a l’hora de 
practicar les estratègies didàctiques planificades hauria de dominar les següents habilitats per 
tal de desenvolupar-les correctament: 
 

- Guiar a l’alumnat en la resolució de tasques transferint progressivament el control i la 
responsabilitat en la resolució d’aquestes. 

- Orientar als alumnes de forma concreta en els objectius d’aprenentatge que han 
d’assolir. 

- Crear empatia i un clima socioafectiu relaxat però al mateix temps estricte i 
respectuós que faciliti una fluida comunicació 

- Co-construir amb l’alumnat activant la zona de desenvolupament proper i incorporant 
paulativament els continguts. 

 
A continuació s’identifiquen les característiques que han de tenir les estratègies didàctiques en 
la metodologia docent: 
 

- Correspondència i adequació amb normativa curricular i la programació aprovada pel 
centre. 

- Atenció a les competències bàsiques i específiques de cada matèria 

- Flexibilitat i viabilitat 

- Atenció a les característiques dels estudiants i a la diversitat de cada grup classe 

- Instrucció personalitzada i tutorització constant 

- Aprenentatge actiu, dinàmic i col·laboratiu 

- Aprenentatge significatiu i aplicatiu 

- Multivarietat de tècniques en activitats d’aprenentatge 

- Integració de les TIC 

- Procés de motivació 

- Avaluació contínua i sumativa 

- Equilibri teoria-pràctica 

- Interdisciplinareitat 

- Consideració de nous rols en el professorat 

 
L’efectivitat de la tècnica didàctica utilitzada depèn de la particularitat de l’estil d’aprenentatge 
de cada estudiant i de l’estil d’ensenyament del professor. Per tant, hem de tenir en compte que 
alhora de desenvolupar tècniques d’ensenyament hem de planificar-les atenent als diferents 
estils d’aprenentatge [2] [17] [21] (actius, reflexius, teòrics i pragmàtics segons Honey i 
Mumford 1992) i als diferents nivells d’aprenentatge o fins i tot als diferents models 
d’intel·ligència. 
 
Per tal de desenvolupar una educació sostenible és necessari integrar-la en les diferents 
disciplines, no es pot tractar de manera aïllada sinó que s’ha de plantejar transversalment i 
garantint activitats d’aprenentatge actives i dinàmiques que desenvolupin una àmplia varietat 
d’eines i tècniques pedagògiques que permetin incloure criteris de sostenibilitat i facilitin el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
Hi ha diferents sistemes de classificar tècniques didàctiques, en aquest cas es proposen una 
sèrie de tècniques didàctiques que faciliten la inclusió d’aspectes sostenibles al currículum 
segons els grups d’alumnes que hi participen tal com s’indica a la figura 15. 
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Figura 15. Tipologia tècniques didàctiques 
      [Font elaboració pròpia] 

ESTRATÈGIES 
DIDÀCTIQUES 

GRUP CLASSE 
NIVELL 

 INDIVIDUAL 
GRUP  

COOPERATIU 

- Exposició magistral 
- Vídeos 
- Tallers 
- Tècnica de la pregunta 
- Visites museus, 
exposicions, empreses,.. 
- Demostracions 
- Preguntes guia 
- Analogies 
- Concursos 
- Pel·lícules 
- Joc preguntes/respostes 
- Tècnica del debat 
- Fòrums 
- Simposi 
- Seminaris 
- Conferències 
- Videoconferències 
- Exposicions 
professionals experts 
- Exposicions alumnes 
- Discussió en pannell? 
- Feedback grup classe 
- Mòduls instruccionals 
- Coavaluació 
- Blogs 
- Wikis 
- Reportatges 

- Recerca i investigació 
- Lectures (anàlisi de 
textos, llibres, articles,..) 
- Mètode de projectes 
- Tècnica de la pregunta 
- Concursos 
- Observació 
- Experimentació 
- Exercicis pràctics 
- Realització d’informes 
- Anàlisi d’objectes 
- Activitats de simulació 
- Estudi/solució casos 
- Entrevistes 
- Visites virtuals 
- Plannings de treball 
- Backcasting 
- Feedback 
- Mapes conceptuals 
- Estudi independent 
- Mòduls instruccionals 
- Autoavaluació  
- Coavaluació 
- Proves objectives 
- Proves subjectives 
- Correu electrònic 
- Interactivitat professor 
- Activitats interactives 
digitals 
- Línia del temps 
- Resums 
- Qüestionaris 
 
 

- Mètode de projectes 
- Tallers 
- ABP 
- Role-play 
- Joc preguntes/respostes
- Equips d’investigació 
- Jocs de rol 
- “Brainstorming” pluja 
d’idees 
- Jocs de negociació 
- Activitats de simulació 
- Tècnica del debat 
- Entrevistes 
- Exposicons alumnes 
- Mètode de consens 
- Tècnica puzzle 
- Aprenentatge dialògic 
- Backcasting 
- Feedback 
- Webquest 
- Hipermedia 
- Hipertext 
- Autoavaluació  
- Coavaluació 
- Argumentació 
favor/contra ítem 
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S’ha de tenir en compte, que respecte la figura anterior, hi ha algunes tècniques comunes i 
compatibles als diferents grups. En la figura 15 s’hi ha reflectit les majoritàriament utilitzades 
per a cada grup. 
 
En la fase de programació i planificació de cada unitat didàctica, un cop definits els objectius 
didàctics i els criteris d’avaluació, és imprescindible realitzar un estudi previ de les estratègies 
docents adients per endegar un procés d’aprenentatge més òptim. S’ha de tenir en compte 
que, part de la importància de l’èxit bé donada per l’anàlisi dels resultat produïts en la 
metodologia didàctica per tal de millorar la tasca docent. En la següent figura 16 es mostra les 
diferents influències a tenir en compte en la planificació de l’estratègia didàctica i les fases a 
seguir per aconseguir un bons resultats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Correcte estratègia didàctica 
      [Font elaboració pròpia] 
 
  
Els criteris a tenir en compte en la metodologia docent de desenvolupament sostenible són: 
 

- Promoure el compromís de l’equip de professors en la millora ambiental del centre 

- Potenciar, en l’equip docent, l’ús racional de les instal·lacions. 

- Programar un pla d’activitats per a dur a terme els objectius del PEC i que estiguin 
adaptats a l’entorn i tinguin una viabilitat pràctica. 

- Potenciar el treball en equip de professors per àrees i per cicles on es resolen 
conjuntament els problemes metodològics. 

ESTRAGÈGIA 
DIDÀCTICA 

INFLUÈNCIES 
TECNOLÒGIQUES CURRÍCULUM 

 
INFLUÈNCIES 
AMBIENTALS 

INFLUÈNCIES 
SOCIO-

CULTURALS 

 
ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

  SELECCIÓ       PLANIFICACIÓ   SEGUIMENT             RESULTATS              AVALUACIÓ 

 
HABILITATS CAPACITATS VALORS 
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- Disposar, per escrit, d’una programació setmanal de les activitats educatives que es 
porten a terme. 

- Promoure l’avaluació per part del claustre de professors de les activitats d’Educació 
Ambiental que estan reflectides en el Pla Anual de Centre. 

- Promoure projectes o altres activitats per observar i concretar els lligams entre 
diferents àrees d’aprenentatge i l’educació ambiental. 

- Crear un grup de treball per planificar els objectius, continguts, activitats, metodologia, 
recursos i avaluació de l’educació ambiental, a través del Currículum dels diferents 
cicles educatius, tenint en compte una educació ambiental a través de les 
assignatures del currículum per tal de desenvolupar hàbits de conscienciació 
duradors. 

- Donar suport a les experiències innovadores d’educació ambiental que facilitin 
l’organització de temps i espai. 

- Incentivar que els professors aportin els canvis que els agradaria per tal de millorar la 
pràctica educativa, i en especial, la relacionada amb l’educació ambiental. 

- Assumir el compromís de reflexió sistemàtica i coherent, per part del claustre, sobre la 
problemàtica ambiental i els valors vinculats. 

- Assistència per part del professorat, conferències, fòrums, cursos,..sobre la temàtica 
relacionada en aplicar en la pràctica docents principis de sostenibilitat. 

 
Els criteris per avaluar els projectes/activitats/metodologies del centre són: 

 
- Millorar la cultura del centre pel que fa a la gestió, i l’organització escolar fonamentant 

la participació i la comunicació, incorporant valors com la cooperació, la solidaritat, la 
tolerància, l’autonomia i la responsabilitat en tots els nivells de discussió i decisió. 
Donar veu a tota la comunitat, sobretot a l’alumnat i famílies. 

- Repensar el currículum, plantejant l’estudi dels fenòmens socials i naturals tenint en 
compte la seva complexitat. Integrant en el treball a l’aula coneixements, eines i 
recursos de comunicació, treball cooperatiu i valors de sostenibilitat. 

- Treballar per a una gestió sostenible al centre pel que fa a consum de recursos, 
materials i gestió de residus, en tots els àmbits i espais de la vida escolar afavorint 
l’extensió dels hàbits i conductes sostenibles a tota la comunitat educativa. 

 
Els criteris d’avaluació i indicadors per valorar els resultats de l’estratègia docent es mesuraran 
en funció de  
  

- Grau d’habilitats socials desenvolupades en el desenvolupament de l’activitat 

- Dinamització del procés d’aprenentatge obtinguda amb la introducció de la tècnica 

- Facilitació del treball individual com en equip 

- Grau de motivació per part de l’alumnat 

- Anàlisi de resultats i avaluació del procés d’aprenentatge 

- Nivell d’assoliment d’objectius didàctics i CB 

- Facilitació d’Innovacions pedagògiques  

- Integració de les TIC 

- Afavoriment de la transversalitat didàctica 

 
Per tal d’aconseguir informació i dades sobre els resultats, és aconsellable que el professional 
docent confeccioni un portafoli de seguiment i que tan els alumnes com el professor omplin 
qüestionaris sobre l’experiència.  
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7.3. Objectius comuns del programa escoles verdes i programa STEP 
 
Després d’analitzar els diferents projectes per tal d’introduir l’educació ambiental i sostenible, 
s’ha arribat a la conclusió que hi ha una sèrie d’objectius comuns compatibles en les diferents 
etapes educatives analitzades. Els objectius comuns són: 
 

- Incorporar l’educació ambiental en els diferents contexts educatius de forma 
conectada. 

- Incorporar línies estratègiques d’acció concretes en educació per a la sostenibilitat 

- Desenvolupar bases conceptuals generals i pròpies de cada matèria en temàtica 
mediambiental que siguin compatibles transversalment. 

- Definir estratègies docents adients i vàlides per desenvolupar d’educació sostenible 

- Diferenciar diferents estratègies organitzatives en funció de la necessitat o objectiu 
didàctic. 

- Seguir un criteri de selecció en funció dels factors incidents 

- Promoure estratègies interdisciplinars, innovadores, motivadores i que fomentin la 
participació activa i la reflexió. 

- Incorporar matèries optatives de temàtica mediambiental i sostenibilitat 

- Creació de xarxa interna de professorat implicada en la incorporació de la 
sostenibilitat en el procés educatiu i en la recerca de noves metodologies docents 

- Promoure la formació contínua del professorat docent en incorporació de noves 
estratègies docents en l’educació ambiental. 

- Promoure l’activitat de recerca en educació per a la sostenibilitat  

- Realitzar un seguiment i avaluació constant sobre els resultats obtinguts respecte la 
integració de l’educació sostenible en els diferents àmbits d’acció. 

- Integració de les TIC 
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8.   RESULTATS 
Els resultats del treball es basen en primer lloc, en la creació d’un nou programa d’acció basat 
en el Pla de Cohesió Ambiental definit en el procés d’adhesió al Programa Escoles Verdes a 
partir dels àmbits d’actuació definits pel Pla UPC Sostenible 2015.  
 
La segona part aporta una proposta basada en l’estudi anterior de noves estratègies 
didàctiques aplicables en l’ensenyament de secundària en temàtica ambiental des d’un àmbit 
tecnològic. Es mostra alguns exemples d’activitats d’aprenentatge en la matèria de Tecnologia 
partint d’una de les accions del nou pla d’acció basat en una “Programació temàtica de 
sensibilització i acció per a la Sostenibilitat Ambiental” amb la participació de tots els 
departaments didàctics seguint una temàtica d’acció definida per un calendari seqüenciat en el 
temps. 
 

8.1. Renovació distintiu  
 
El programa Escoles Verdes realitza una avaluació continuada del desenvolupament del 
Programa aprovat en el centre que es renova cada tres anys amb la valoració de la renovació 
del Distintiu Escola Verda. Aquest és un moment de reflexió en què el centre es planteja nous 
reptes que vol assumir els propers cursos per avançar en el procés de millora ambiental en els 
quatre contextos que planteja el Programa: participació, gestió, currículum i implicació en 
l’entorn. A l’annex 4 s’adjunta la sol·licitud de renovació del Programa Escoles Verdes.  
 
Les línies estratègiques d’acció utilitzades per la confecció noves actuacions tenen com origen i 
base d’actuació el Pla de Cohesió Ambiental definit i aprovat en l’anterior procés d’adhesió al 
Programa Escoles Verdes, l’anterior pla d’acció (mantenint o anul·lant antigues actuacions) i 
influenciades pels criteris definits en els diferents àmbits d’acció  pel Pla Sostenible 2015 de la 
UPC per tal d’introduir millores en el nou pla d’acció del centre educatiu. La taula 2 mostra el 
nou pla d’acció. 
 
Els criteris i indicadors utilitzats per avaluar les diferents propostes del pla d’acció es basen en: 
 

- Millorar la cultura del centre pel que fa a la gestió, i l’organització escolar fonamentant 
la participació i la comunicació, incorporant valors com la cooperació, la solidaritat, la 
tolerància, l’autonomia i la responsabilitat en tots els nivells de discussió i decisió. 
Donar veu a tota la comunitat, sobretot a l’alumnat i famílies. 

- Repensar el currículum, plantejant l’estudi dels fenòmens socials i naturals tenint en 
compte la seva complexitat. Integrant en el treball a l’aula coneixements, eines i 
recursos de comunicació, treball cooperatiu i valors de sostenibilitat. 

- Treballar per a una gestió sostenible al centre pel que fa a consum de recursos, 
materials i gestió de residus, en tots els àmbits i espais de la vida escolar afavorint 
l’extensió dels hàbits i conductes sostenibles a tota la comunitat educativa. 

Per l’avaluació de cada acció duta a terme pel nou pla d’acció, s’omplirà una fitxa estàndard 
d’avaluació proposada des del present treball adjuntada a l’annex 5. 
 
Per tal d’aconseguir el compliment dels objectius del nou pla d’acció serà necessari: 
 

- El seguiment i control constant dels responsables del Comitè de Seguiment Ambiental 

- Búsqueda de la implicació i participació activa de tota la comunitat educativa  

- Que les accions projectades esdevinguin hàbits consolidats en un tarannà de futur. 

- Difusió de resultats assolits a tota la comunitat educativa 

- Coneixement i control de la despesa i estalvi realitzats. 

- Avaluació dels objectius proposats i resultats obtinguts. 
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El nou pla d’acció proposat queda reflectit en el següent quadre: 

 
 
 
 
 
 
          Programa d'acció 
 
Dades generals i llistat 
 

Nom del centre:   xxxxxxx Nom del municipi: xxxxxx 

WEB:  Nom de la comarca: xxxxxxx 

Redactat:  data 
PA 2011-2014 

Aprovat: pendent 
d’aprovació 

Membres del Comitè Ambiental 

Professorat 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

Alumnat 
xxxxxxxxxxx 
 

AMPA  xxxxxxxxxx 

Personal no 
docent 

xxxxxxxxxxx 

 
LLISTAT D'ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ 
 

Nº Actuació (títol) 
 
Situació 
 

Curs 
Objectiu 
PCA 

Context Destinatari 

1 
Anàlisi informe Ecoauditoria (PA 
anterior) 

nova 2011-2012 2,7 gestió 
Comitè 
Ambiental 

2 
Introduir millores tècniques edifici: 
eficiència energètica 

nova 2012-2013 36-39 gestió 
Comunitat 
educativa 

3 Filosofia de centre: “Regla 3R” nova 2011-2014 11-17 
gestió i cultura 
de centre 

Comunitat 
educativa 

4 Taller reciclatge paper nova 2011-2012 11,14 gestió alumnat 

5 
Campanya sensibilització i 
contaminació acústica 

nova 2012-2013 56 
cultura de 
centre 

Comunitat 
educativa 

6 
Ambientalització web centre: 
creació de “Blog verd” i revista 
“Ambienta’t electrònica” 

nova 2011-2012 3 
Cultura de 
centre 

Comunitat 
educativa 

7 
Difusió “Butlletí Escoles Verdes” 
web del centre 

continua 2011-2012 3 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

8 
Comunicacions electròniques: 
correu electrònic i plataforma 
Moodle 

nova 2011-2014 3,6 gestió 
comunitat 
educativa 

9 
“Apadrinament” espai natural del 
municipi 

nova 2012-2013 64,68 entorn 
Comunitat 
educativa 

Programa d'acció 
Dades generals i llistat 
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10 “Plantada” arbres i plantes 
autòctones al pati i entorn centre. 

nova 2012-2013 64,68 entorn 
Comunitat 
educativa 

11 “Delegats verds” i “Brigada verda” nova 2011-2014  81,83,84 gestió alumnat 

12 
Campanya “Vida útil dels 
materials” 

nova  2011-2012  31,32 
Gestió i cultura 
de centre 

comunitat 
educativa 

13 
Crear “Agenda ambiental” del 
centre 

nova 2011-2014 3 
cultura de 
centre 

comunitat 
educativa 

14 Campanya “Pati Net” nova 2011-2014 64,66,68 entorn 
Comunitat 
educativa 

15 
Col·laboració amb projectes 
solidaris “Comerç Just” 

nova 2011-2014 23,24 
cultura de 
centre 

Comunitat 
educativa 

16 
Programació 
Xerrades/Conferències 
sensibilització a l’alumat 

Antiga i nova 2011-2014 3,6  
Cultura de 
centre 

alumnat 

17 Campanya “Seguretat i protecció” nova 2011-2014 3 gestió 
comunitat 
educativa 

18 
Introducció matèria optativa 
“Medi Ambient i Sostenibilitat” 

nova 2013-2014 85 curriculum alumnat 

19 

Crèdit de síntesi, treball de recerca 
i projecte de recerca 
interdisciplinars relacionats amb la 
sostenibilitat 

nova 2011-2014 85 Curriculum alumnat 

20 
Sol·licitud Ajuntament “Carril Bici” i 
“Bici-parking” 

nova 2012-2013  43 Entorn 
Comunitat 
educativa  

21 “Bicicletada” ruta ecològica nova 2011-2012 43 entorn alumnat 

22 “Decàleg verd” nova 2011-2012 3,6,10 
cultura de 
centre 

Comunitat 
educativa 

21 “Bústia de suggeriments” nova 2011-2014 8,9,84 gestió 
Comunitat 
educativa 

22 

Establir al llarg del curs “Diada 
sostenible” en diferents 
temàtiques. Jornades 
monogràfiques 

nova 2011-2012 85 
cultura de 
centre 

Alumnat i 
professorat 

21 

 
Curs temàtic 
 “Programació temàtica de 
sensibilització i acció per a la 
Sostenibilitat Ambiental” 

nova 2011-2012 85 
Curriculum i 
cultura de 
centre 

alumnat 

 
 
 

Taula 2.  Nou programa d'acció 
 
 

8.2. Estratègies didàctiques aplicades des del departament tecnològic 

 
A continuació, es mostra alguns exemples aplicables en la matèria de Tecnologia partint d’una 
de les accions (nº21) del nou pla d’acció basat en una “Programació temàtica de sensibilització 
i acció per a la Sostenibilitat Ambiental” aplicada durant el primer curs. Es proposen algunes 
activitats d’aprenentatge de temàtica transversal però on intervé la matèria de Tecnologia 
desenvolupant noves tècniques docents dinàmiques, participatives i innovadores per tal 
d’introduir l’educació ambiental de manera amena, divertida i motivadora. 

 
En la planificació de la “Programació temàtica de sensibilització i acció per a la Sostenibilitat 
Ambiental” es desenvolupen els següents blocs temàtics:  
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- Canvi Climàtic: motius i conseqüències 

- Regla de les 3R: Reduir, reciclar i reutilitzar  

- Nadal sostenible 

- Aigua: gestió, ús d’estalvi i eficiència 

- Energies renovables i no renovables 

- Transport i mobilitat 

- Contaminació: Atmosfèrica, acústica i sòl 

 

La figura 17 mostra el calendari que distribueix els blocs temàtics dins del curs: 
 
 1er Trimestre 2on Trimestre 3er Trimestre 
 SET OCT NOV DES GEN FEB MARÇ ABRIL  MAIG  JUNY

El canvi climàtic                     
Motius i conseqüències                     
Regla de les 3 "R"                     
Reduir, reciclar i reutilitzar                     
Nadal Sostenible                     
Aigua: Gestió,                     
ús d’estalvi i eficiència                     
Energies renovables                     
Energies no renovables                     
Transport i mobilitat                     
Contaminació: atmosfèrica,                     
aigua, sòl, acústica, ..                     
 

Figura 17. Temporització Programació 
       [Font elaboració pròpia] 
 
 
Algunes de les propostes d’activitats aplicables des del departament de tecnologia es mostren 
a continuació: 
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ACTIVITAT Nº1: EL CANVI CLIMÀTIC:CONSEQÜÈNCIA PROCESSOS TECNOLÒGICS 
UNITAT DIDÀCTICA: “ EL PROCÉS INDUSTRIAL” 
CONTINGUT CURRICULAR: “Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana” 
NIVELL EDUCATIU: 2on ESO 
PRESENTACIÓ: El canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes 
naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres climàtics. 
PERÍODE: 1er trimestre 
OBJECTIUS:  
- Conèixer processos i transformacions tecnològiques. 
- Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, 
reutilització i reciclatge 
- Avaluar conseqüències del progrés tecnològic 
- Conscienciar sobre desenvolupament sostenible 
- Treballar en equip i fomentació de la participació activa 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ADQUIRIDES:  
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Competències artística i cultural 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Competència social i ciutadana 
GRUPS DE TREBALL: grups cooperatius de 3 persones 
TEMPORITZACIÓ: 2 sessions de treball  
TÈCNICA DIDÀCTICA:  
Grup classe: Vídeo/Exposició professor/Tècnica de la pregunta 
Nivell Individual: Interactivitat professor/recerca i investigació 
Grup cooperatiu: Joc de les preguntes i respostes 
TIPUS ACTIVITAT: activitat de desenvolupament 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: grups cooperatius heterogenis, rols rotatius, activitat adaptada. 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT: Després d’haver exposat alguns vídeos i haver treballat continguts 
sobre la temàtica, es tracta de realitzar una activitat a partir del “Joc de preguntes i respostes” de diferent 
tipologia: si/no, verdader/fals, opció múltiple, pistes--- 
RECURSOS:  
- Vídeos, pàgines web, editorials llibres físics i digitals, projector, ordinador, PDI, pissarra digital i 
tradicional. 
CRITERIS AVALUACIÓ 
- Identificar i classificar processos i transformacions tecnològiques 
- Identificar conseqüències del comportament humà sobre el medi ambient, efectes 
- Identificar, analitzar i practicar prevenció i reducció. 
- Valorar i conscienciar el desenvolupament sostenible 
- Participació i intervenció en situacions de comunicació i treball en equip. 
TRANSVERSALITAT DIDÀCTICA: Tecnologies i Ciències de la Naturalesa 
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ACTIVITAT Nº2: PROJECTE D’UN HABITATGE SOSTENIBLE 
UNITAT DIDÀCTICA: “L’habitatge” 
CONTINGUT CURRICULAR: L’habitatge 
NIVELL EDUCATIU: 4art ESO Tecnologia (o Treball de recerca de Batxillerat Tecnologia Industrial) 
PRESENTACIÓ: Una casa sostenible és aquella que esta dissenyada i construïda sota principis de 
confortabilitat, autonomia energètica, integració amb l’entorn i respecte amb el medi ambient, que a la 
vegada sigui econòmica i fàcil de mantenir. 
PERÍODE: 2on trimestre 
OBJECTIUS:  
- Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques, funcionament i cost de la 
solució de la construcció d’una “Casa sostenible” 
-  Comprendre i reconèixer l’evolució tecnològica en l’aplicació de criteris sostenibles en la construcció 
d’un habitatge. 
-  Identificació dels diferents materials de construcció. 
- Comprendre els criteris d’ecodisseny 
- Valorar les avantatges de la utilització de nous materials ecològics. 
- Valoració d’estratègies d’estalvi energètic i aigua. 
- Adquirir coneixements sobre arquitectura bioclimàtica  
- Elaborar un projecte d’habitatge sostenible amb cost energètic nul i que compleixi normativa vigent 
CTE, autonòmica i estatal. 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ADQUIRIDES:  
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Competències artística i cultural 
- Tractament de la informació i competència digital 
- Competència matemàtica 
- Competència d’aprendre a aprendre 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Competència social i ciutadana 
GRUPS DE TREBALL: nivell individual 
TEMPORITZACIÓ: 20 sessions de treball 
TÈCNICA DIDÀCTICA:  
Nivell Individual: Interactivitat professor/recerca i investigació/Mètode de projectes 
TIPUS ACTIVITAT: activitat de desenvolupament i consolidació 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: adaptada a l’alumne 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT: És una activitat tan per alumnat de 4rt d’ESO com tema de treball de 
recerca de Batxillerat Tecnologia Industrial. Es tracta de desenvolupar, mitjançant el mètode de 
projectes, el projecte bàsic de construcció d’un habitatge unifamiliar autònom energèticament i amb 
l’aplicació d’una sèrie de requeriments tan formals com normatius. 
RECURSOS:  
- Pàgines web, editorials, CTE, entrevistes, articles,... 
CRITERIS AVALUACIÓ: Avaluació contínua, valoració final i exposició oral. S’avaluen capacitats 
genèriques (estructura, presentació, ús adequat de la llengua, capacitat de síntesi,..)  i específiques de la 
temàtica del treball. 
TRANSVERSALITAT DIDÀCTICA: Treball de recerca de Batxillerat Tecnologia Industrial (dep 
matemàtiques, ciències de la naturalesa) 
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ACTIVITAT Nº3: ENERGIES RENOVABLES 
UNITAT DIDÀCTICA: “ ENERGIA ELECTRICA”  
CONTINGUT CURRICULAR: “ELECTRICITAT” 
NIVELL EDUCATIU: 2on ESO/ 1er Batxillerat Tecnologia Industrial (sistemes energètics) 
PRESENTACIÓ: Energies renovables (eòlica, solar tèrmica, biomassa, hidràulica, geotermica, marina,..) i 
no renovables (fòssil, nuclear)per a la producció d’energia elèctrica. Tipologia existent. 
PERÍODE: 1er trimestre 
OBJECTIUS:  
- Reconèixer energia elèctrica 
- Identificar varietat fonts d’energia. 
- Valorar la necessitat de fer un ús responsable i eficient de l’energia elèctrica 
- Avaluar conseqüències del malbaratament d’energia 
- Valorar el nivell de dificultat de l’integració d’energies renovables 
- Conscienciar sobre desenvolupament sostenible 
- Treballar en equip i fomentació de la participació activa 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ADQUIRIDES:  
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Competències artística i cultural 
- Tractament de la informació i competència digital 
- Competència d’aprendre a aprendre 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Competència social i ciutadana 
GRUPS DE TREBALL: grups cooperatius de 3 persones 
TEMPORITZACIÓ: 4 sessions de treball  
TÈCNICA DIDÀCTICA:  
Grup classe: Vídeo/Exposició professor/Tècnica de la pregunta 
Nivell Individual: Interactivitat professor/recerca i investigació 
Grup cooperatiu: mapa conceptual / Hipermedia/ pòster/ Exposició 
TIPUS ACTIVITAT: activitat d’introducció 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: grups cooperatius heterogenis, rols rotatius, activitat adaptada. 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT: Introducció a la unitat didàctica “Energia elèctrica” Electricitat a partir 
d’una visió holística d’energies renovables i no renovables. Realitzar un esquema/síntesi sobre tipologia 
de fonts d’energia a partir de: l’execució d’un mapa conceptual per exemple amb el programa 
“CmapTools”, o un pòster digital amb el programa “Glogster” eines Web 2.0., o la realització d’un 
hipermedia per exemple amb el programa “Adobe Flah Player”. Posterior exposició grups. 
RECURSOS:  
- Material elaborat per professor, ordinador, pàgines web, programes informàtics, projector, ordinador, 
PDI, pissarra digital i tradicional. 
CRITERIS AVALUACIÓ 
- Identificar procés obtenció energia elèctrica 
- Enumerar i valorar diferents fonts d’energia renovables i no renovables.  
- Valorar la necessitat d’energia elèctrica. 
- Avaluar la necessitat d’un consum raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilització d’estratègies 
adients per aconseguir-ho. 
- Valorar i conscienciar el desenvolupament sostenible 
- Participació i intervenció en situacions de comunicació i treball en equip. 
TRANSVERSALITAT DIDÀCTICA: Tecnologies/ Ciències de la Naturalesa/Tecnologia industrial I/TIC’s 
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ACTIVITAT Nº4: ENERGIA NUCLEAR 
UNITAT DIDÀCTICA: “CREACIÓ D’ENERGIA NUCLEAR” 
CONTINGUT CURRICULAR: ”SISTEMES ENERGETICS” 
NIVELL EDUCATIU: 1er Batxillerat Tecnologia Industrial 
PRESENTACIÓ: L’energia nuclear és l’energia que es lliberta en les reaccions nuclears, aprofitada per 
fins com l’obtenció d’energia elèctrica, tèrmica o mecànica. 
PERÍODE: 2on trimestre 
OBJECTIUS:  
- Reconèixer el procés d’obtenció de l’energia nuclear. Funcionament d’una central nuclear. 
- Identificar avantatges i inconvenients de les centrals nuclears  
- Reconèixer i valorar la repercussió dels accidents nuclears 
- Reconèixer la gestió dels residus nuclears. Nivell d’activitat dels residus. 
- Reflexionar sobre l’impacte mediambiental de la creació d’energia nuclear 
- Avaluar alternatives a l’energia nuclear 
- Participar activament, justificant arguments i afavorir el diàleg. 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ADQUIRIDES:  
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Competència d’aprendre a aprendre 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Competència social i ciutadana 
GRUPS DE TREBALL: grup classe dividit en dos subgrups. 
TEMPORITZACIÓ:  1 sessió de treball  
TÈCNICA DIDÀCTICA:  
Grup classe: Vídeo/Exposició professor/Tècnica de la pregunta 
Nivell Individual: Interactivitat professor/recerca i investigació 
Grup cooperatiu: Mètode d’argumentació a favor i en contra/ Debat 
TIPUS ACTIVITAT: activitat de consolidació 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: opinió lliure atenent a la diversitat d’alumnat 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT: 
Després de treballar els “Sistemes Energètics”,  es tracta de consolidar la temàtica a partir d’una activitat 
que consisteix en veure un vídeo, després dividir el grup en dos subgrups i argumentar i debatre 
avantatges i inconvenients de la producció de l’energia nuclear.  
RECURSOS: Vídeos, pàgines web, editorials llibres físics i digitals, projector, ordinador, PDI, pissarra 
digital i tradicional.  
CRITERIS AVALUACIÓ 
- Identificar el procés d’obtenció d’energia nuclear 
- Valorar les avantatges i inconvenients de la producció d’energia nuclear 
- Avaluar les repercussions mediambientals que produeix la seva creació 
- Reconèixer el procés de generació d’energia a una central nuclear. 
- Analitzar la gestió dels residus nuclears 
- Valorar l’impacte ambiental de la creació d’energia nuclear. Sospesar alternatives 
- Participació activa, dinàmica amb aportació d’opinions justificades. 
TRANSVERSALITAT DIDÀCTICA: Tecnologia indústria l/Ciències per al món contemporani  I 
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ACTIVITAT Nº5: NADAL SOSTENIBLE   
UNITAT DIDÀCTICA: “Construcció d’una joguina amb la regla de les 3R” 
CONTINGUT CURRICULAR: ”Disseny i construcció d’objectes” i “Eines i materials de 
tecnologia” 
NIVELL EDUCATIU: 1er ESO 
PRESENTACIÓ: La regla de les 3R, és una proposta sobre hàbits de consum popularitzada 
per la organització ecologista GreenPeace, que pretén desenvolupar hàbits de consum 
generals responsablement. 
PERÍODE: 2on trimestre 
OBJECTIUS:  
- Aplicació regla de les 3R 
- Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics 
- Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu 
possible estalvi, reutilització i reciclatge. 
- Adoptar actituds d’estalvi i de recuperació 
- Reconèixer i utilitzar correctament les diferents eines i màquines de l’entorn tecnològic 
respectant les normes de seguretat. 
- Disseny i construcció d’un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant el 
sistemes de representació tractats. 
- Promoure l’acció sostenible i alhora fomentar la solidaritat humana. 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ADQUIRIDES:  
- Competències artística i cultural 
- Competència matemàtica 
- Competència d’aprendre a aprendre 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Competència social i ciutadana 
GRUPS DE TREBALL: grups cooperatius de treball de 2 persones 
TEMPORITZACIÓ:  5 sessions de treball  
TÈCNICA DIDÀCTICA:  
Grup classe: Exposició professor/Tècnica de la pregunta 
Nivell Individual: Interactivitat professor 
Grup cooperatiu: Planning de treball/Tallers 
TIPUS ACTIVITAT: activitat de desenvolupament i solidaritat 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: grups cooperatius heterogenis, rols rotatius, activitat adaptada. 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT: A l’aula de tecnologia, a partir de l’exposició del 
professora es realitzarà una activitat amb grups cooperatius de 2 persones que consisteix en 
construir una joguina a partir de diferents materials reutilitzats i reciclats de manera creativa. 
Les joguines més boniques i resistents es donaran a una institució solidària. 
RECURSOS: Eines de l’aula de tecnologia, material reciclat, material de dibuix.  
CRITERIS AVALUACIÓ:  
- Capacitat d’aplicació de la regla de les 3R 
- Aplicació correcta dels diferents materials tècnics 
- Conscienciació sobre la necessiat de reciclar i reutilitzar. 
- Avaluació d’actituds d’estalvi i recuperació 
- Utilització correcte de les eines de l’aula taller 
- Correcta execució en la construcció d’un objecte senzill 
- Foment de l’acció sostenible i solidària 
TRANSVERSALITAT DIDÀCTICA: Educació per a la ciutadania 
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9. CONCLUSIONS 
 
L’objectiu principal plantejat a l’inici d’aquest treball final de màster és donar resposta als 
centres d’educació secundària que s’han interessat en l’educació ambiental aportant noves 
metodologies i tècniques didàctiques per integrar el concepte de sostenibilitat i compromis 
social en tots els àmbits de un centre amb distintiu “Escola Verda”. Per assolir aquest objectiu, 
em vaig plantejar l’elaboració d’un conjunt de material didàctic enfocat a integrar la 
competència tan a nivell curricular com metodològic mitjançant la proposta d’un ventall de 
possibles estratègies docents innovadores per tal de facilitar la integració de la competència 
SiCS en el procés educatiu. 
 
 
Durant la realització d’aquest projecte, he reforçat encara més la creença personal que tinc 
respecte que la necessitat d’ una educació integral a les aules de secundària, que no solament 
depèn dels professors de l'institut. És necessària una implicació institucional profunda per part 
tant del centre. És fonamental que els estudiants tinguin una visió sostenible del món en què 
van a viure, perquè ells seran peces fonamentals en l'evolució d'aquest món. 
 
 
Després de la realització del treball s’arriba a la conclusió que l’educació ambiental és bàsica i 
imprescindible en el procés educatiu de les diferents etapes de l’ensenyament i extensible a la 
vida quotidiana. És necessari el treball de tota la comunitat educativa, institucions, govern, per 
tal d’aconseguir que es formin persones adultes que desenvolupin accions sostenibles en els 
diferents àmbits de la societat. Per això des de la vessant d’ensenyament, hem d’introduir en 
els diferents contexts dels centres educatius elements de connexió transversal d’educació 
ambiental integrades als plans d’estudi per tal de desenvolupar les competències bàsiques a 
l’alumnat de secundaria. 
 
 
Actualment, en el terreny d’educació ambiental és necessari suport i formació per als 
professionals dels centres docents que tinguin la voluntat de participar, des de l’ensenyament, 
a un desenvolupament sostenible. Però cal tenir en compte, que l’educació ambiental no 
només és tasca del col·lectiu docent, si no que fa falta la participació dels diferents àmbits de la 
societat per aconseguir un objectiu comú de millora sostenible 
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