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Introducció 

A través de tots els canals de comunicació, com són la Televisió, la ràdio i Internet entre altres, 
ens arriba una gran preocupació per tots els efectes que està causant la immensa contaminació 
que pateix el nostre planeta. Aquesta contaminació està causada per diversos factors i si no 
fem res al respecte, la qualitat de vida del planeta empitjorarà. Amb una contaminació elevada, 
comencen a aparèixer malalties entre els habitants, sobretot de caire respiratori, que són 
perjudicials.  

En gran mesura, el problema ambiental que pateix el planeta es deu a la sobreexplotació que 
es realitza habitualment dels recursos naturals, com per exemple la tala descontrolada de 
boscos per obtenir fusta o paper, les explotacions mineres per obtenir carbó o altres 
combustibles fòssils... Aquesta sobreexplotació actual, es deu principalment a la utilització de 
productes d’un sol ús, que certament afavoreixen al consumisme, però també, al requeriment 
de més matèries primes per a la producció de més nous productes de curta durada. S’han de 
canviar aquests hàbits consumistes ja que afavoreixen la sobreexplotació.   

Com a societat, s’ha de posar fre a aquest consum indiscriminat dels recursos exhauribles i a la 
producció de gasos contaminants. Per aconseguir-ho, fa falta una bona educació social, cívica i 
ambiental de tota la societat al complet.  

Aquesta educació no ve donada per sí sola; s’ha de treballar i inculcar des de petits a les 
escoles i continuar durant tot el procés d’aprenentatge. Ensenyar des de petits i de forma 
continuada afavoreix a que allò que s’ha après, perduri durant més temps. Això és molt 
important ja que estem formant els adults de demà, que seran els que transmetran aquesta 
educació ambiental a les properes generacions.  

Per assolir la meta fixada de mantenir el planeta en bones condicions, tothom ha de treballar en 
una única direcció, de forma conjunta i continuada. D’aquesta manera, les futures generacions 
rebran com a herència un planeta en millor estat. 

Per dur a terme aquest treball s’utilitza la metodologia de l’Agenda 21 Escolar per conscienciar 
als alumnes en la reducció de la producció de residus i en l’estalvi d’aigua. Aquesta 
metodologia s’ha d’adaptar al centre en concret on es vol posar en funcionament per tal 
d’obtenir els resultats desitjats. 

A continuació es mostra tot el procés realitzat, pas per pas. 
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1. Justificació 

Actualment està clarament demostrat que el nostre planeta es troba immers en un gran 
problema ambiental a causa de la sobreexplotació dels recursos energètics naturals que s’ha 
dut a terme1, com per exemple l’extracció desmesurada dels combustibles fòssils del subsòl del 
planeta, la utilització en excés i de manera que no dona temps a renovar-se de recursos com 
l’aigua dolça o l’elevat consum d’electricitat que es produeix tant a les indústries com a les llars. 
Tota aquesta problemàtica ambiental comporta una llarga sèrie de conseqüències en l’àmbit 
social, ecològic i econòmic, a més de perjudicar la nostra salut i la de la resta dels habitants del 
planeta i, si tot segueix en aquesta línia de progrés, les conseqüències del nostre 
comportament seran més greus. 

S’ha de considerar que és gairebé una obligació per part dels ciutadans el prendre consciència 
de quina és la realitat en que vivim, i què podem fer per millorar-la o al menys fer que no vagi a 
pitjor.  

Per part dels centres educatius, també és pot considerar que hi ha una obligació d’educar, 
juntament amb les famílies dels estudiants, als ciutadans del futur. Això vol dir que no només 
s’ha d’ensenyar assignatures com matemàtiques, català, etc, sinó que també s’ha d’ensenyar a 
conviure amb la resta d’éssers humans, respectant als altres i la naturalesa.  

Una de les aplicacions pràctiques de la Tecnologia són els camps de les energies renovables, 
els materials reutilitzables i la sensibilització pel que fa referència al consum energètic i el 
consum de materials, i pren molta rellevància la divulgació, i sobretot l’educació, en aquestes 
matèries. És molt important invertir el temps i el treball suficient en aquests camps i matèries 
específiques per tal d’inculcar el respecte cap al medi ambient a l’alumnat, en aquest cas, de 
secundària. 

És necessari que es treballés des de ben petits els valors personals de respecte, admiració i 
estima cap al nostre entorn més immediat tal i com el coneixem nosaltres i els nostres 
estudiants per tal d’aconseguir fer dels nostres alumnes, els ciutadans del futur, uns ciutadans 
responsables i conscients de que hem de tenir cura del nostre medi ambient si volem mantenir 
el planeta tal i com el coneixem avui dia. 

 

1.1. Per què un projecte d’Agenda 21 a l’ Institut? 

Com s’ha explicat en el punt anterior, és molt important que els estudiants, com a persones que 
s’estan formant, rebin una educació ambiental adient que els ajudi a assolir uns valors i a 
créixer com a persones. 

Històricament, es va arribar a adquirir aquesta idea a la dècada dels seixanta o setanta on, 
començà a estendre’s un gran interès a nivell mundial per protegir el planeta. Aquesta 
protecció, es va començar a manifestar en el pla educatiu establint com es desenvoluparia 
l’educació ambiental als centres educatius a partir d’aquell moment. Fruit d’això, es van 
plantejar diverses fórmules per implantar l’educació ambiental mitjançant recursos pedagògics.  

Des de la Generalitat de Catalunya i amb la finalitat d’apropar i impulsar l’educació ambiental 
als centres educatius, s’ofereix la participació per part dels centres educatius en el projecte 
Agenda 21, així com la aplicació del mateix en els propis centres per tal d’impulsar l’educació 
ambiental als alumnes. Es tracta de fer veure als alumnes quina es la implicació que tenen en 
fets que fem i que tenen a veure en la variació de la futura durada del nostre planeta, tal i com 
el coneixem. L’objectiu és aconseguir que els estudiants dels centres educatius d’avui dia 
siguin més respectuosos amb el medi ambient.  

 

                                                      

1 Així ho ha posat de manifest la Conferència de les Nacions Unides sobre medi ambient i 
desenvolupament, celebrada del 3 al 14 de juny de 1992 a Río de Janeiro, on va tenir lloc el Conveni de 
Río de Janeiro sobre la diversitat biològica. 
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1.2. Visió educació ambiental (centrat en l’Agenda 21) 

A partir de l’educació, es pot arribar a aconseguir un desenvolupament sostenible de la 
societat, però per arribar a aquest terme, primer s’ha d’educar als joves en la sostenibilitat 
mediambiental.  

Des de l’Ajuntament de Barcelona es promou l’aplicació, en centres educatius, del programa 
anomenat “Agenda 21 Escolar”. Aquest programa d’educació ambiental està destinat a tota la 
comunitat educativa i es pretén dur-lo a terme tant en l’àmbit escolar com a local.  

Agenda 21 es centra principalment en la sensibilització dels estudiants, i que la comunitat 
educativa reflexioni sobre els seus valors i comportaments i, sobre tot. inculcar valors de 
respecte mediambiental i de reutilització dels materials als alumnes dels centres educatius. 
Amb la implantació del programa, es pretén apropar la sostenibilitat al centres i modificar la 
forma d’ensenyar, incloent aquests valors i conceptes a l’educació donant protagonisme als 
alumnes en la presa de decisions del centre, l’entorn, així com, fer-los partícips en tot el procés 
educatiu i en la posada en pràctica de la sostenibilitat al centre. 

Els objectius de l’Agenda 21 Escolar són els que estan fixats a la Carta de Belgrado producte 
de la celebració a Belgrad del Seminari Internacional d’Educació Ambiental, a l’octubre de 
1975. Aquest document és un marc general per l’educació ambiental.  

Els programes d’Agenda 21 Escolar tenen tres característiques comunes normalment: 

La primera, és de caire pedagògic de fer reflexionar a les comunitats educatives en tot allò 
referent als objectius continguts seleccionats i la metodologia de com s’ha de portar a terme el 
programa als centres educatius. Aquestes característiques pedagògiques són modificables per 
tal d’adaptar-se a cada centre educatiu. 

Una altra característica, és la consideració del medi ambient, objectiu d’aquest programa i 
l’observació de com aconseguir un desenvolupament el més sostenible possible del centre i 
l’entorn. En aquest procés s’ha de tenir en consideració d’aspectes com la gestió de recursos 
del propi centre educatiu, el consum de materials, els residus generats pel centre, la 
reutilització de materials... 

La tercera, és la participació de tota la comunitat educativa. En el programa ha de participar tot 
el centre, tant professorat com alumnes i personal no docent; però des del centre també s’ha de 
implicar a les famílies a ajudar i col·laborar en la posada en marxa del programa. 
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2. Contextualització 

Previ a la posada en marxa del pla Agenda 21 Escolar, s’ha de conèixer breument on s’aplicarà 
el programa, com és el centre educatiu on es farà servir, i la seva història i la seva ubicació, 
entre altres fets importants. Tot això ho tractarem a l’apartat següent. 

 

2.1. Antecedents del centre 

 Entorn i infraestructura del centre (Coneixement de les instal·lacions, horaris...) 

L’ Institut d’Ensenyament Secundari on es porta a terme aquest projecte és un centre públic del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Està ubicat al districte de Sant 
Andreu de Barcelona i pertany al barri del Congrés-Indians (veure figura 1), l’origen del qual cal 
trobar-lo en el conjunt d’habitatges construïts amb motiu de la celebració del Congrés Eucarístic 
Internacional, l’any 1952. L’ Institut va ser creat l’any 1982 com a resultat de l’esforç de les 
associacions de veïns que van lluitar per aconseguir per al barri, un centre de batxillerat públic i 
de qualitat.  

El barri de Congrés-Indians actual, amb els seus afegits, situat a l’extrem occidental dels 
districte, és juntament amb el de Navas, el més densament poblat, amb prop de 14.057 
habitants en una superfície de 40 hectàrees. La classificació de la població per edats és la 
següent: de 0-14 anys un 11,3%, de 15 a 24 anys un 8,5%, de 25 a 64 anys un 54,1% i més 
grans de 65 anys un 26,1%. 

La classificació per nacionalitats és la següent: el 86,2% són espanyols i un 13,8% estrangers, 
l’origen dels quals és en la seva majoria d’Equador (217); Bolívia (196); Perú (174).  

La taxa de natalitat del barri és de 8,9 per 1000 habitants i té un alt índex de sobreenvelliment 
de la població (d’un 62,2%). 

El Congrés ha estat, al llarg del temps, un barri d’habitatges i serveis. En aquest sentit el 
Congrés, juntament amb la Sagrera, tenen l’índex de treballadors de serveis més alt de la 
ciutat. 

L’índex de renda familiar disponible és del 83,6%, encara que en aquests darrers dos anys ha 
disminuït de forma considerable. Encara i així, podem considerar que la població pertany a una 
classe mitja. 

 

Figura 1: Districte 9: Sant Andreu i els barris que el composen. Font: www.bcn.cat/portal/site/SantAndreu 

Pel que fa a la infraestructura, el centre consta de planta soterrània, planta baixa, i dos plantes 
pis. Al soterrani es troben el gimnàs, els vestuaris i les instal·lacions de calefacció. La planta 
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baixa, està distribuïda amb les següents estances: la consergeria, secretaria, direcció, cap 
d’estudis, la sala de professors, la sala de visites, la sala d’ordinadors i els lavabos dels 
professors. En aquesta planta també es troba l’AMPA, l’aula de Música, la cuina, el 
menjador/sala de guàrdia, la biblioteca, l’aula de 1r de Batxillerat i l’aula de Tecnologia. A la 
planta primera, hi ha les aules de 1r, 2n i 3r d’ESO, els laboratoris de Física i Química, quatre 
departaments i un petit pati. A la segona planta, hi ha moltes aules de Batxillerat i 4t d’ESO, 
l’aula d’Informàtica, el laboratori de Ciències Naturals, l’aula de Dibuix i cinc departaments. Pel 
que fa a l’espai destinat a zona d’esbarjo del centre, els estudiants  d’ESO utilitzen el pati de 
l’escola del costat, que té accés directe per la passarel·la de la segona planta. També, els 
alumnes d’ESO utilitzen les pistes a l’hora del pati, espai que es comparteix amb una altra 
escola. Els alumnes de batxillerat surten al carrer durant l’esbarjo.  

L’horari general d’activitats del centre, segons el pla general anual, és el següent: 

 Dilluns Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  
8:00 – 9:00      
9:00 – 10:00      
10:00 – 10:20 ESBARJO 
10:20 – 11:20      
11:20 – 12:20      
12:20 – 12:40 ESBARJO 
12:40 – 13:40      
13:40 – 14:40      
15:30 – 17:00  ACTIVITATS REUNIONS ACTIVITATS  
30 HORES SETMANALS 

Figura 2: Horari del centre educatiu. Font: PEC del centre 

Veient l’horari dels alumnes del centre, s’observa que hi ha dos esbarjos cada dia i per tant hi 
ha alumnes que porten esmorzar només pel primer pati, hi ha qui porta esmorzar només pel 
segon esbarjo, hi ha qui porta esmorzar per tots dos patis i hi ha qui no porta cap esmorzar. 

 

 Oferta formativa del centre. 

El centre ofereix tres línies d’Ensenyament secundari obligatori (ESO) i dues línies de 
Batxillerat. 

Pel que fa a l’ESO, dir que s’han ampliat amb més grups classe en els diferents nivells per 
diferents motius que s’expliquen a continuació 

A 1r d’ESO hi ha quatre grups classe formats per grups heterogenis. S’ha ampliat en un grup 
classe per tal de baixar el nombre d’alumnes per classe. 

A 2n d’ESO es té cinc grups classe. El quart grup de classe és un grup de diversificació 
curricular, el seu nombre d’alumnes és menor i passen més hores amb el tutor i amb les 
persones encarregades de diversificació dels diferents departaments. El cinquè grup de classe 
és un dels comunament anomenats “grup bolet”; aquest cas es dona quan hi ha massa 
alumnes a la zona i no hi ha suficients places per a tots. A cada centre de la zona s’amplia 
l’oferta amb un grup classe de més. 

A 3r d’ESO, es compta amb quatre grups de classe. El quart grup és d’aula oberta.  

Els alumnes de l’aula oberta no treuen l’ESO per la via, treballen de forma menys teòrica i més 
pràctica com, per exemple, per mitjà de taller de robòtica, tallers TECNE (TMB, fotografia, 
grumet). Fan 12 hores d’aula oberta en què reforçaran les competències bàsiques de l’ESO 
per tal de preparar la prova d’accés a CFGM. A partir del segon trimestre, els dijous al matí, fan 
“oficis a la ciutat”, on poden aprendre alguna cosa de perruqueria, costura, hostaleria, 
soldadura, etc, amb molts pocs alumnes a cada taller. Mentre fan els tallers o oficis són 
supervisats per un professor referent que no ha de ser de l’institut. No disposen d’un espai 
físic propi. 

A 4t d’ESO, hi ha 3 grups. Anteriorment tenien un 4r grup per als nois que necessitaven un 
reforç però amb les retallades en els pressupostos d’Ensenyament s’ha hagut de treure aquest 
grup per falta de professorat. 
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Pel que fa al Batxillerat s’ofereixen els itineraris següents:  

Itinerari d’Humanitats, on s’ofereixen les assignatures de modalitat de Llatí, Història de l’art, 
Història del món contemporani, Geografia, Economia i Matemàtiques de Ciències Socials a 
primer, i a segon, Llatí, Grec, Matemàtiques de Ciències Socials, Història de la filosofia, 
Literatura catalana i Literatura castellana. 

Itinerari de Ciències Socials, on s’ofereixen les assignatures de modalitat de Llatí , Història del 
món contemporani, Economia, Economia i Organització d’empresa i Matemàtiques de Ciències 
Socials a primer, i a segon, Llatí, Geografia, Economia i Organització d’empresa, Matemàtiques 
de ciències socials, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura catalana i Literatura 
castellana. 

Itinerari Cientifico-tècnic on s’ofereixen les assignatures de modalitat de Matemàtiques, 
Electrónica, Física, Química, Tecnologia industrial a primer, i a segon, Matemàtiques, 
Mecànica, Física, Química, Tecnologia industrial, Dibuix tècnic i Ciències de la terra i del medi 
ambient.  

Itinerari Ciències de la Salut on s’ofereixen les assignatures de modalitat de Matemàtiques, 
Física, Química, Biologia a primer, i a segon, Matemàtiques, Biologia, Física, Química, Dibuix 
tècnic i Ciències de la terra i del medi ambient.  

Es distribueixen els alumnes en dos grups per nivell: a una classe hi aniran els itineraris 
d’Humanístic i Ciències Socials i a l’altra els itineraris de Ciències de la salut i Científico-tècnic. 
Els alumnes de cada aula se separen a les hores de modalitat. 

A les assignatures optatives l’oferta és diferent per a cada classe, però és la mateixa per a tots 
dos itineraris de una mateixa aula. 

 

 Característica d’escola verda del centre 

El centre no té implantat cap projecte que pugui identificar el centre com escola verda.  

 

 Mesures d’impacte mediambientals actuals del centre 

Actualment es porta a terme una política de reutilització del paper que es fa servir al centre i la 
obligatorietat d’utilització de paper reciclat en tots els documents del centre, com són els fulls 
d’activitats, proves d’avaluació, documentació del centre educatiu, circulars, etc. 

El centre també disposa d’un sistema de recollida de paper utilitzat molt ben organitzat. Cada 
aula disposa d’una caixa blava de cartró de recollida de paper utilitzat. Per la tarda, les 
persones encarregades de la neteja, buiden aquestes caixes de recollida en un contenidor 
específic que té el centre per a la recollida de paper utilitat. Al dia següent, a primera hora, les 
conserges deixen els papers utilitzats per llençar en el punt de recollida. 

De cara a la resta de mesures, dir que el centre no disposa de sistemes d’estalvi d’aigua al 
lavabos ni a les cisternes dels sanitaris. Tampoc hi ha cap política ni cap campanya per 
disminuir l’ús d’embolcalls d’un sol ús ni per eliminar de les aules els embolcalls d’entrepans de 
paper de plata. 
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3. Objectius 

Hi ha una sèrie d’objectius que es volen assolir al centre educatiu i per això es realitza aquest 
programa. Aquests objectius es poden classificar en dos tipus: objectius generals i objectius 
específics.  

 

3.1. Objectius generals 

Entre els objectius generals a tenir en compte, es destaquen els següents: 

 Treballar la sostenibilitat, tant de forma local com global, a l’àmbit escolar. 

 Desenvolupar un projecte atractiu i participatiu. 

 Crear nous vincles dins de la comunitat educativa i enfortir els ja existents. 

 Adaptar el projecte a la realitat actual i al centre educatiu on es vol aplicar. 

 Cercar solucions als diferents problemes ambientals que tenen lloc al centre educatiu. 

 Implicar a la resta de docents i pedagogs per tractar aspectes mediambientals com 
residus i aigua, des de la vesant pedagògica i educativa 

 

3.2. Objectius específics 

Els objectius específics que considerem imprescindibles, són els següents: 

 Treballar la sostenibilitat, tant de forma local com global, a l’àmbit escolar. 

 Utilitzar l’Agenda 21 Escolar com a eina que marca la metodologia i els passos a 
seguir. 

 Realitzar una diagnosi ambiental dels residus que es produeixen a l’hora del pati al 
centre. 

 Desenvolupar un projecte atractiu i participatiu. 

 Involucrar de manera activa a la comunitat educativa en tots els diferents passos de la 
realització del programa 

 Fer sessions motivadores i dinàmiques, on participi tothom i ajudi a involucrar a la gent 
en el projecte o programa que es pretén realitzar. 

 Crear nous vincles dins de la comunitat educativa i enfortir els ja existents. 

 Treballar en equip de manera cohesionada. Per assolir aquest objectiu s’ha de fer 
treball en equip. Quan més conjuntament es treballi, més bons resultats s’obtindran. 

 Integrar les famílies al projecte. Les famílies són un dels grans pilars, molt important, en 
l’educació dels alumnes, i s’ha de treballar amb elles conjuntament, involucrar-les i que 
se sentin part del centre educatiu. Si les famílies participen activament en el programa i 
ajuden al seus fills, aquests s’obtindran millors resultats en el programa.  

 Adaptar el projecte a la realitat actual i al centre educatiu on es vol aplicar. 

 Adaptar el projecte o programa al barri o entorn on es troba l’ institut 

 Treballar de forma activa i col·laborativa amb altres grups i entitats locals. 

 Cercar solucions als diferents problemes ambientals que tenen lloc al centre educatiu. 

 Proporcionar recursos (tant tècnics i conceptuals, com pedagògics) per aconseguir 
millores ambientals. 

 Implicar a la resta de docents i pedagogs per tractar aspectes mediambientals com 
residus i aigua, des de la vesant pedagògica i educativa concretament a l’educació 
secundària obligatòria. 
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4. Metodologia 

La metodologia que s’ha decidit seguir per a la realització d’aquest projecte, és la proposada 
per l’Ajuntament de Barcelona titulada “Agenda 21 Escolar”.  

  

4.1. Agenda 21 Escolar 

Aquesta metodologia té un conjunt de fases ordenades de forma coherent, que serveixen de 
guia per a la implantació del programa. L’ordre de les fases és l’adient per tal que sigui altament 
probable l’assoliment dels objectius que es plantegen adquirir mitjançant la posada en marxa 
d’aquest projecte. Tot i així, s’han de fer adaptacions concretes per tal d’arribar a una 
metodologia que afavoreixi allò que volem posar en funcionament d’una manera eficaç. 

 

4.1.1. Antecedents A21 

Per entendre els principis, la metodologia i el funcionament de l’Agenda 21 Escolar, cal 
conèixer breument els seus orígens, i aquests són l’Agenda 21 i el compromís de la ciutadania 
per la sostenibilitat. 

Els orígens de l’Agenda 21 són els següents:  

Tot va començar l’any 1992 a Rio de Janeiro, on va tenir lloc la “Cimera de la Terra” per tal 
d’afrontar diversos problemes planetaris entre els que figuraven l’exhauriment dels recursos, la 
destrucció de la diversitat de la vida en el planeta o la contaminació, que posen en perill la salut 
de les persones entre altres. Els estats que van formar part d’aquesta reunió van acordar 
l’execució i promoció d’un pla de treball per tal d’aconseguir assolir un desenvolupament 
sostenible de la societat garantint que les necessitats del present siguin cobertes sense 
comprometre les futures generacions d’habitants del planeta. Fruit d’aquest acord va sorgir 
L’Agenda 21 com a pla de treball per al segle XXI. 

Per portar a terme aquest projecte planetari calia pensar globalment i actuar localment. Per això 
es promou la col·laboració de les ciutats en aquest projecte. Són milers les ciutats que arreu del 
món participen en aquest projecte de Agenda 21 i Barcelona és una d’elles i ha creat la seva 
pròpia Agenda 21 Local. En aquest projecte ens hi podem implicar tothom, tant els ciutadans, 
els empresaris, les associacions i entitats i fins i tot els centres educatius poden elaborar el seu 
Agenda 21  específic. D’aquí sorgeix el programa d’Agenda 21 Escolar.  

 Història de l’Agenda 21 HISTÒRIA AGENDA 21 

1992 – Rio de Janeiro (Iª Cimera de la Terra) 

1994 – Carta d’Aalborg 

1996 – Lisboa 

2000 - Hannover 

2002 – Johanesburg (IIª Cimera de la Terra) 

 

4.1.2. Què és l’A21 Escolar? 

Què és? 

L’Agenda 21 Escolar és un projecte de transformació del centre educatiu (ja sigui escola o 
institut), a mitjà i llarg termini i que té com a punt de partida el desig de construir una escola i 
una societat més sostenibles. Aquest propòsit s’assoleix per mitjà de la formació de les 
persones que formen el centre educatiu (tant alumnes, personal docent, com personal no 
docent, fent que siguin i se sentin capaces de transformar i millorar la seva realitat.  

Com ho aconseguim? 

Per aconseguir-ho, s’ha de fer un l’esforç i treballar de forma progressiva la comprensió i 
adopció de criteris de sostenibilitat.  
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A la vegada, s’ha de promoure la participació de tots els membres que componen el centre 
educatiu, però sobretot de l’alumnat.  

A l’hora de portar el projecte a l’aula, s’ha d’organitzar de forma que es realitzi un aprenentatge 
participatiu, que estimuli en els alumnes : 

a) El pensament crític, és a dir, s’ha de motivar als estudiants en l’anàlisi i avaluació  dels 
raonaments i afirmacions dels altres companys i de la societat  

b) L’adopció de perspectives múltiples, és a dir, que els alumnes siguin capaços de tenir 
una ment oberta i capaç d’acceptar múltiples solucions correctes i idees diverses 
diferents a la seva que puguin ser també correctes. 

c) La deliberació, és a dir, raonar si una idea pot ser encertada o no, justificant la 
resposta.  

d) La negociació, és a dir, poder pactar la solució millor per a tots. 

e) La pressa de decisions individual i col·lectiva. 

S’ha de tenir cura de no alterar el clima educatiu i evitar en tots els cassos l’existència de 
missatges del currículum ocult. 

Es pretén? 

Crear una escola: 

a) Oberta al món, on la classe va més enllà de les quatre parets que formen el centre 
educatiu; una escola que aprofiti els recursos que té al abast al seu entorn i que tracti 
de disminuir al màxim l’impacte ambiental que genera. 

b) Que sigui conscient de que encara ens queda molt per aprendre i tracti de cercar 
diferents maneres de formar en el respecte al medi ambient i trobi interessants 
oportunitats de formació professional 

c) Que desenvolupi procediments de seguiment, reflexió i avaluació del procés dut a 
terme i afavoreixi a la revisió i modificació per a la millora de cara a les seves accions 
futures: l’escola no és només el centre on es va a aprendre, és també un centre en el 
que aprèn i que s’adapta a la realitat i a la societat actual. 

 

Taula 1: Què són l'Agenda 21 Local i l'Agenda 21 Escolar?. Font: Guia per fer l’Agenda 21 Escolar 

 

4.1.3. Fases de l’Agenda 21 Escolar 

El programa Agenda 21 proposa una metodologia fàcil de seguir i molt flexible amb la que es 
vol ajudar a cada centre educatiu en la construcció del seu camí cap a la sostenibilitat. En 
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aquest programa es prevenen les diferents característiques, possibilitats i nivell de compromís 
que vol assolir cada centre. No hi ha una fita a superar. Cada centre s’ha de muntar el seu pla 
de treball tenint present el seu punt de partida i a on es vol arribar a l’acabar el procés. Aquest 
programa només pretén ser un mitjà per assolir les fites fixades pel propi centre educatiu. 

El projecte d’agenda 21 Escolar consta de cinc fases que són les següents: 

 

 Fase de motivació 

La intenció d’aquesta fase és la de despertar l’ interès i les ganes de comprometre’s de tot 
aquell personal que forma la comunitat educativa. Quanta més gent millor. Per dur a terme 
aquesta fase s’ha de destinar un espai i unes estones per reunir-se i debatre sobre la situació 
actual del nostre entorn, començant pel centre, però també pensant de forma global, és a dir la 
nostra ciutat i el nostre planeta. En aquest debat s’ha de decidir què ens agrada i què no en allò 
referent a la sostenibilitat i l’impacte ambiental, quina es la nostra responsabilitat sobre aquests 
fets, per què val la pena implicar-nos, com en agradaria que fos allò que hem dit que no ens 
agrada i com podríem canviar-ho... En aquestes reunions s’han de considerar també les 
connexions entre el centre educatiu i l’entorn que ens envolta, les opcions i decisions 
ambientals que prenem i quines conseqüències tenen...  

Fruit d’aquestes reunions i quedades, s’obtindrà un col·lectiu al que cada vegada s’hi sumin 
nous membres, que treballi unit i implicat, disposat a participar en les actuacions rellevants en 
l’àmbit escolar. 

 

 Fase de diagnosi 

En aquesta fase es tracta d’identificar quins són els principals problemes d’àmbit mediambiental 
que posseeixen el centre i el seu entorn, estudiar-los en profunditat i discernir quines són les 
seves causes. Hem d’establir punts forts i febles, per tal d’incidir i reforçar els punts febles de la 
manera adient. Per fer la diagnosi correctament s’haurà d’investigar, observar, calcular, 
mesurar, investigar,... i finalment realitzar la comparació de resultats. Els aspectes per a fer la 
diagnosi poden ser molts variats. Tots estan recollits a la pàgina 23 de la guia titulada: “En el 
camí de l’escola sostenible”(veure bibliografia). En el nostre cas està relacionat amb la gestió 
dels recursos energètics i l’aigua, el consum de materials, la compra, l’alimentació, el 
tractament dels residus, la biodiversitat,... entre d’altres. 

 

 Fase d’exploració d’alternatives i presa de decisions. 

El pas següent és posar-se d’acord tota la comunitat educativa sobre quines coses són les que 
es volen canviar i establir prioritats a unes més que a altres, segons quines siguin més 
importants i més factibles. Després s’implantarà un pla que estableixi el calendari de realització, 
les fites que es volen assolir i quins seran els responsables d’aquest pla. També en aquesta 
fase s’ha de identificar quines són les solucions que es volen obtenir. 

En aquesta fase pot ser necessari realitzar canvis en: 

a) En la infraestructura (obres, reparacions, equipament...) 

b) Canvis organitzatius en allò referent a la gestió d’espais i dels recursos o  associats a 
aspectes més pedagògics. 

c) Al comportament de persones i grups sencers per ser competents en la dimensió 
social, interpersonal i personal. 

 

 Fase de l’acció  

En aquesta fase s’ha d’organitzar i com es posa en pràctica l’acció que hem programat a la 
fase anterior i dur-la a terme amb la participació de les persones implicades de la comunitat 
educativa. És el moment d’aprendre tot allò que sigui necessari per realitzar l’acció i plasmar 
aquests continguts, és a dir , conceptes, procediments i fets actitudinals, apresos en la 
realització de la pràctica o acció a fer. És important que el que s’ha d’aprendre tingui una part 
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de conceptes, una part de procediments, i una altra de actituds i, sobre tot, encara ho és més 
posar a la pràctica tot allò que s’ha aprés.  

El passar a l’acció i que en aquesta acció estigui implicada tota la comunitat educativa, fa que 
no es quedi en un simple simulacre o experiment puntual, sinó que fa que els alumnes també 
s’impliquin en el respecte del medi ambient i canviïn l’actitud que tenien davant el problema. 

 

 Fase d’avaluació 

En aquesta última fase es tracta de verificar que els resultats obtinguts desprès de tot el 
projecte són els desitjats o no, segons els objectius que ens hem marcat. Aquest procés de 
verificació es fa de forma dinàmica, amb continuïtat i de forma sistemàtica. El resultat d’aquesta 
avaluació ens proporcionarà la informació suficient per ajustar els objectius de la manera 
correcta i fixar noves estratègies en el projecte per tal que l’any vinent quan es torni a dur a 
terme millorin els resultats. Aquesta realimentació del projecte permet revisar-ho, fer millores i 
incorporar-hi innovacions cada cop. D’aquesta manera, es procura que el projecte no quedi 
obsolet. 

És molt important oferir l’oportunitat a tota la comunitat educativa d’expressar el seu punt de 
vista sobre el funcionament del projecte, que pugui opinar i dir què creuen que s’hauria de 
millorar i com, què s’està fent bé, com ha estat la seva participació en el projecte, si creuen que 
ha hagut algun problema de desorganització, què ha après en el procés, així com el seu punt 
de vista sobre la utilitat i la necessitat de la realització del projecte... 

 

Figura 3: Fases de l'Agenda 21 Escolar. Font: Guia per fer l’Agenda 21 Escolar 

 

4.2. Instruments generats en el projecte 

Durant la realització del projecte, es van generar una sèrie d’instruments: de seguiment, de 
reflexió i avaluació. Aquests instruments s’han creat complint les exigències de l’Agenda 21 
Escolar. El projecte s’ha seguit de forma continuada pas per pas.   

A la següent Taula 2, estan fixats tots els instruments creats durant el projecte i s’identifica en 
quina fase de l’Agenda 21 Escolar han estat utilitzats. 
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Fases de l’Agenda 21 Escolar 

Motivació X  X X 

Diagnosi X  X X 

Exploració d’alternatives i presa de decisions X X X  

Acció X X X  

Avaluació X X X X 

Taula 2:Instruments de seguiment reflexió i avaluació realitzats 
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5. Resultats 

En aquest apartat s’explicarà, de manera molt detallada, com s’ha posat en marxa el projecte, 
quins han estat els resultats obtinguts i  finalment es valorarà el treball realitzat. 

 

5.1. Concreció del projecte 

Aquesta és la fase inicial i primera presa de contacte amb el projecte. Abans d’implantar el 
projecte, s’ha de formar l’equip de treball i s’han de conèixer les característiques del centre on 
es vol implantar per tal d’adaptar-ho a la dinàmica del centre de la manera més adequada 
possible. 

 

5.1.1. Formació de l’equip de treball 

El primer pas per realitzar el projecte és la formació de l’equip de treball, per tal de treballar tots 
conjuntament. Aquest equip de treball està format pel professor de tecnologia que imparteix 
classe a tercer i quart d’ ESO, tutor de les meves pràctiques a l’ institut, i per mi, alumna en 
pràctiques en el centre.  

L’equip es va formar a l’inici de l’estada de pràctiques al centre per part meva. Després d’un 
parell de setmanes de començar la meva estada de pràctiques a l’ institut,  el meu tutor de 
pràctiques i jo, vam fer una reunió on vam comentar alguns temes i necessitats que té el centre 
i vam escollir-ne un per solucionar-lo per mitjà del Treball Fi de Màster. Vaig decidir que la 
sostenibilitat al centre era un tema prou important i després d’investigar una mica pel meu 
compte i preguntant al centre, vaig poder apreciar la preocupació per part d’uns quants 
professors per la gran quantitat de paper d’alumini que gasten els alumnes del centre a l’hora 
del pati i la preocupació per part de l’equip directiu sobre l’elevat consum d’aigua que es 
produeix i que augmenta a cada més que passa. Aquest conjunt de preocupacions em va 
animar a realitzar aquest Treball Fi de Màster. 

Dues setmanes més tard ens vam tornar a reunir el meu tutor i jo i li vaig comentar quin treball 
realitzaria finalment i vam decidir que principalment nosaltres dos formaríem el grup de treball 
per portar a terme el projecte d’Agenda 21 Escolar “Embolcalls + Sostenibles” però sempre 
recolzats i mantenint informats a la resta del professorat durant tot el procés. 

Després d’aquesta reunió s’han fet altres reunions periòdiques per concretar i prendre 
decisions importants sobre el procés a seguir, observar i comentar l’evolució del programa 
establert. 

Prèviament al definir i concretar el projecte, s’ha de analitzar la situació prèvia en la que es 
troba el centre, i el que es pretén aconseguir. En aquest anàlisi previ s’ha de concretar, en 
primer lloc, la missió del projecte, i en segon lloc, la visió prèvia dels diferents membres 
implicats en el procés. 

 

Missió:  

Contribuir a l’organització i funcionament de contextos de qualitat entre els quals es troba 
l’impacte ambiental que produeix el centre educatiu. També es té com a missió la d’impulsar 
mecanismes per aconseguir una participació activa i saludable en el dia a dia del centre 
educatiu. 

 

 Visió: 

Els alumnes són persones que interaccionen amb persones. Partícips en l’esdevenir de la 
família i de la comunitat que els envolta. Són ciutadans i ciutadanes de plens drets i els adults 
del futur. Com a persones que són, han de participar activament a la presa de decisions al llarg 
de la seva pròpia vida i conviure en grup. 

La família, l’escola i la comunitat, són acompanyants durant el procés d’aprenentatge dels nois i 
noies alumnes de l’institut. També són responsables de garantir el seu benestar, garantir la 
seva salut i vetllar per l’exercici dels seus drets.  
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Les relacions fomentades en l’atenció mútua de totes les parts i de qualitat, treballen 
l’intercanvi, la reciprocitat, conèixer la cooperació entre persones, ajudar-hi a fomentar 
l’afectivitat entre els diferents interlocutors o membres participants en la relació. També afecten 
de manera positiva al desenvolupament personal, interpersonal i comunitari dels alumnes. 

 

5.1.2. L’ institut de secundària 

Per implantar el projecte “Embolcalls + Sostenibles” a l’ institut, primer s’ha de conèixer quin és 
el punt de partida on es troba el centre per poder treballar i millorar. 

 

 Diagnosi ambiental del centre 

En aquest punt s’analitzarà la sostenibilitat del centre des de diferents punt de vista: 

 

Genèric 

Observació de la planificació institucional: El centre no forma part de cap projecte de 
sostenibilitat com “Escola verda” o “Agenda 21”.   

 

Materials: 

Observació en matèria de reciclatge: Es recicla el paper utilitzat. Falta reciclatge d’altres 
materials i de tots els tipus d’envasos. No es reciclen les deixalles del menjador ni les dels 
esmorzars al pati del centre. 

Observació en matèria de reutilització: el centre reutilitza tot el material utilitzat a l’aula de 
tecnologia que es pugui reaprofitar per al curs següent. 

Observació en matèria de reducció: El centre fa estadístiques de consum per conscienciar 
als professors i alumnes de la necessitat d’estalviar material, principalment paper. 

 

Energia: 

Observació en relació amb el consum de llum: La tipologia d’il·luminació que utilitzen és per 
fluorescents. Són els docents del centre els que s’encarreguen que el centre faci un bon ús de 
la il·luminació aixecant les persianes quan és de dia i apagar el llum. El centre té grans 
finestrals que permeten l’entrada de llum natural. 

Observació en relació a la climatització: La calefacció és centralitzada de gas natural. No hi 
ha aire condicionat a l’ institut. Les finestres de les classes donen gairebé totes al Sud. Els 
vidres són de tipus Climalit amb càmera d’aire aportant l’aïllament necessari.   

Observació en relació a l’origen de l’energia: L’energia elèctrica prové de la xarxa elèctrica 
de la ciutat de Barcelona i l’energia tèrmica utilitzada per calefacció i aigua calenta es produeix 
a la caldera del centre que funciona amb gas natural. El centre no utilitza cap font renovable 
per produir energia. 

 

Aigua: 

Observació de l’aprofitament de l’aigua: El centre no disposa de cap sistema de recollida 
d’aigües pluvials. No es reaprofiten les aigües grises ni les freàtiques, perquè el centre no 
disposa de cap eina o mecanisme que permeti el emmagatzematge o reutilització d’aquest dos 
tipus d’aigües residuals. 

Observació del consum d’aigua: Els alumnes només poden accedir als lavabos destinats per 
a l’ús durant les hores del pati. Desprès del pati  els professors de guàrdia tanquen els lavabos 
dels alumnes i només poden utilitzar, amb permís del professor, els lavabos situats a la planta 
baixa. 
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Observació de l’origen de l’aigua: L’aigua per beure que utilitza el centre prové de la xarxa 
pública. 

Observació dels sanitaris: Els lavabos funcionen mitjançant un mecanisme de polsador i 
disposen de filtres que regulen el caudal de sortida d’aigua. Per altra banda, els sanitaris dels 
lavabos dels alumnes no disposen de cap sistema de regulació que permeti escollir  l’opció de 
no buidar tot el dipòsit del WC. 

 

Alimentació: 

Observació de les infraestructures: No disposa de cap instal·lació per oferir productes 
alimentaris als alumnes del centre educatiu. Els alumnes de 4t d’ESO, per finançar el viatge de 
fi de curs, venen productes alimentaris a la resta del alumnat de l’Institut a l’hora del pati. 

Observació de l’origen dels productes alimentaris: Els productes que s’ofereixen els porten 
directament els alumnes. No tenen cap control sobre l’origen del producte. 

Observació de la qualitat dels productes alimentaris: No hi ha cap política respecte els 
productes oferts. 

Observació de l’atenció a la diversitat d’alimentació (vegetarians, al·lèrgics al gluten, 
vegà...): Els productes que s’ofereixen són els que porten directament els alumnes de 4t 
d’ESO, per tant no es tenen en compte les particularitats alimentàries de l’alumnat. 

 

Accessibilitat: 

Observació en relació amb la infraestructura del centre: El centre és accessible per a les 
persones amb discapacitats funcionals; disposa de rampes i ascensors per poder accedir al 
centre i a totes les seves instal·lacions. 

Observació en relació a la accessibilitat dels docents per part dels alumnes: El professor 
disposen d’un gabinet de psicopedagogia  el gabinet de psicopedagoga que ajuda als 
professors que tenen a classe algun alumne amb discapacitat real o contacte amb associacions 
que tractin la discapacitat de l’alumne i el puguin ajudar a que l’alumne pugui fer la màxima vida 
normal possible i seguir perfectament la classe. 

 

Mobilitat: 

Observació dels accessos al centre: El centre educatiu es troba molt ben comunicat perquè 
té a pocs metres dues estacions de metro. També es troba molt proper a moltes línies 
d’autobusos urbans i de les estacions de Bicing.   

Observació de la mobilitat a nivell genèric: El centre no disposa de cap tipus de política per 
minimitzar l’impacte que genera la mobilitat. Els alumnes venen pels seus propis medis al 
centre d’estudi, ja sigui a peu, en bicicleta, amb transport públic o els porten els seus pares en 
cotxe. 

 

En relació a la sostenibilitat al centre educatiu, fins a l’actualitat només han començat a 
implantar la utilització de paper reciclat com a mitjà de comunicació en paper. També consta 
d’un sistema de recollida de paper utilitzat molt bé organitzat. A cada aula hi ha una capsa per 
desar el paper de rebuig. Les dones de la neteja buiden aquestes capses a un contenidor 
especial, i els conserges al dia següent desen el contenidor al punt verd perquè sigui buidat i 
tornat al seu lloc. 

En termes de sostenibilitat, no hi ha cap altra mesura ni campanya de conscienciació posada 
en marxa des del centre, tot i així m’han encomanat encarregar-me de reduir el consum de les 
instal·lacions del centre principalment el de l’aigua que des de fa poc temps s’està disparant. 

Al centre, els vàters existents tenen cisternes de 10 litres i són de descàrrega única. Les 
aixetes són de dos tipus. Les dels lavabos del personal del centre són de tipus 
monocomandament i no tenen airejador; i les que estan a disposició dels alumnes són de 
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polsador amb temporitzador i no tenen airejador. Els lavabos del centre es disposen de la forma 
següent. A la planta soterrània hi ha dos vestidors, cada un amb 7 dutxes. A la planta baixa es 
troba un lavabo per a  professors amb 2 vàters i dos rentamans,  i un lavabo per alumnes amb 
4 vàters i 3 rentamans. Tant a la planta primera com a la segona, hi ha un lavabo per 
professors amb 2 vàters i dos rentamans i dos lavabos per alumnes amb 4 vàters i 3 rentamans 
en cadascun.  

Durant els esbarjos obren els banys de la primera i la segona planta i els tornen a tancar en 
acabar el descans deixant obert, només de forma permanent, els banys de planta baixa. Així 
s’evita que durant les hores de classe algú s’amagui als banys.  

Per estalviar aigua, s’haurien d’instal·lar cisternes de doble descàrrega i airejadors a totes les 
aixetes del centre, incloent-hi les dutxes. 

La instal·lació de calefacció és centralitzada de gas natural, però té un gran inconvenient. La 
temperatura no es regula prou bé a les aules. Hi ha aules que encara amb la calefacció encesa 
segueixen fredes i d’altres que han d’obrir les finestres. Si s’apaga la calefacció quan s’ha 
arribat a la temperatura ideal, de seguida es refreda. Per tant, el que s’hauria de fer és instal·lar 
termòstats digitals al radiadors o termòstats independents a cada aula i que en el moment que 
a cada aula s’arribi a la temperatura adequada, baixi l’escalfor dels radiadors a la necessària 
per tal de mantenir la temperatura. 

En relació amb el consum elèctric per part del centre, comentar que és elevat pel fet que 
durant el dia hi ha molts aparells engegat:, ordinadors, impressores, nevera, els llums...; però 
també és important dir que es podria reduir més el consum elèctric si s’aprofités més la llum 
solar, aixecant les persianes i apagant els llums quan és de dia.  

El centre no disposa d’aire condicionat a les aules ni als passadissos per tant no fa consum 
elèctric  

 

 Organització del centre 

L’organigrama del centre és el següent: 

 

Figura 4: Esquema de l'organització del centre. Autora: Judit Lopez Ortiz 

 

Explicant breument l’organigrama, es pot dir, que té un esquema piramidal, on el centre està 
dirigit per un equip directiu format per 4 components: el director, el coordinador pedagògic, el 
cap d’estudis i la secretaria. Per sota de l’equip directiu, es troben els coordinadors d’ ESO i 
Batxillerat, que reben l’ajut de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD); per realitzar 
adequadament el seu treball i ajudar als docents amb els que treballen. Per sota dels 
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coordinadors, es troben els tutors de cada grup classe, i amb aquests treballen la resta de 
professors del centre que posseeixen especialitat però no són tutors.  

El centre té un total de 41 docents, 10 departaments i 4 seminaris. Cada departament i cada 
seminari té el seu cap o encarregat. 
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5.2. Fase de motivació 

Abans de començar l’explicació de com es va dur a terme aquesta primera fase d’intervenció, 
s’ha de recordar que prèviament a la realització i portada a terme de cada fase, s’ha fet una 
reunió de l’equip de treball per prendre totes i cadascuna de les decisions corresponents a 
cada fase.   

Aquesta fase s’ha d’iniciar amb reunions del professorat i han de fixar què és el que es vol 
canviar del centre i per quin motiu. 

La funció d’aquesta fase també és la de fixar l’objectiu o objectius que es volen aconseguir i 
realitzar un plantejament inicial del procés  pas per pas, i com es pot dur a terme.  

 

5.2.1. Metodologia  

En aquesta fase es van realitzar moltes reunions per portar-la a terme de la forma correcta. 

La primera va ser una reunió d’intervenció on es va fer una pluja d’idees i es va prendre nota de 
quins eren els problemes que s’han trobat al realitzar una observació de l’institut i sotmetre’l als 
principis de l’Agenda 21 Escolar “Pensa globalment, Actua localment”. D’aquesta reunió s’han 
extret un llistat molt llarg de problemes o coses a millorar al centre (14 millores), com són 
l’elevat consum d’aigua per part de centre, l’elevat consum elèctric, l’enorme producció de 
residus després de cada pati, ensenyar als alumnes a menjar de manera saludable, etc. 
D’aquest conjunt d’objectius a llarg termini, segons el grup de professors, s’ha acordat que el 
millor seria abordar els temes de la producció de residus a l’hora del pati amb el programa 
“Embolcalls + Sostenibles” i l’elevat consum d’aigua a les instal·lacions del centre (veure 
factura a l’Annex 4).  

A posteriori, s’han realitzat un seguit de reunions entre els membres de l’equip de treball per 
raonar i pensar possibles maneres de motivar i implicar al professorat del centre. 

En posteriors reunions de l’equip de treball amb la resta de personal docent i no docent del 
centre, s’ha conscienciat al professorat sobre la importància de transmetre el respecte al medi 
ambient  als alumnes, ja que seran els adults de demà. Si els alumnes reben una bona 
informació i educació mediambiental, el nostre planeta tindrà una vida útil més llarga. En 
aquestes reunions també s’han ofert exemples de diferents activitats per treballar amb el grup 
classe el respecte al medi ambient. Fruit d’aquests exemples, han sorgit noves activitats. Cada 
professor n’ha escollit una i l’ha posat en pràctica. 

Juntament amb el professor de Tecnologia de 3r i 4t d’ ESO he preparat l’activitat que duran a 
terme els alumnes de 4t d’ ESO a l’optativa de Tecnologia.   

A l’última reunió es va acordar a quina assignatura de cada curs es treballaria l’activitat 
escollida. Els de primer d’ ESO van decidir treballar-ho a l’hora de tutoria. La resta de cursos, 
és a dir, de 2n a 4t d’ ESO, van acordar treballar-ho en dues hores de classe de l’assignatura 
optativa. 

Es va acordar també que cada professor encarregat de fer una activitat, hauria de transmetre la 
implicació en l’activitat, per tal d’aconseguir la participació del 100% de l’alumnat de la seva 
classe.  

 

5.2.2. Resultats de la fase 

Com a producte d’aquestes reunions portades a terme, el professorat s’ha mostrat en gran 
mesura, amb ganes de començar a treballar i posar en pràctica l’activitat proposada que 
cadascú ha escollit. 

Al fer la pluja d’idees per obtenir possibles activitats, els professors estaven molt participatius, 
ja que en van sorgir moltes i molt variades.  

Alguns professors del centre s’han mostrat entusiasmats en treballar el tema al veure la gran 
varietat d’activitats que es podien realitzar. D’altres no tant, però encara així s’han ofert 
voluntaris a col·laborar. 
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5.2.3. Valoració  

A la primera reunió, el professorat es va mostrar desconfiat i sense gaire motivació per dur a 
terme el projecte. Quantes més sessions de reunions passaven, més engrescats estaven en el 
tema. 

Els professors han mostrat que són molt creatius, que els hi agrada participar en projectes 
transversals i que quan hi ha una tasca conjunta a fer, s’impliquen de bona manera . 

El procés de motivació ha tingut l’efecte desitjat, ja que alguns professors van sortir voluntaris 
per portar-ho a la pràctica. 
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5.3. Fase de diagnosi 

Ja s’ha trobat quins són els problemes més greus i els primers que es volen treballar. Aquests 
són la gran quantitat de residus que es produeixen al centre a les hores d’esbarjo i l’elevat 
consum d’aigua. 

En aquesta fase, es tracta de veure quina és exactament la gravetat del problema amb dades 
reals. Aquesta diagnosi es farà de la forma següent: 

 

5.3.1. Metodologia  

La metodologia emprada consta d’una sèrie de passos a complir.  

 Què podem diagnosticar? 

 El primer és conèixer què volem diagnosticar. 

Volem diagnosticar, per una banda, la quantitat de material de rebuig que es produeix al centre 
educatiu durant els esbarjos i per altra banda, també s’ha de reconèixer quins són els motius 
pels quals es fa un consum d’aigua que augmenta mes rere mes. 

 

 Quan, com i qui ho pot fer  

El segon pas és decidir quan es vol fer la diagnosi. 

L’equip de treball ha pres la decisió de fer una primera diagnosi en dues direccions:  

Respecte a la quantitat de material de rebuig, 
els embolcalls i residus generats a l’hora de 
l’esbarjo, es recolliran tres dies alternats d’una 
mateixa setmana, és a dir, un dilluns, un 
dimecres i un divendres de la mateixa setmana. 
Aquesta recollida s’ha de realitzar a totes les 
hores del pati dels dies fixats per fer la diagnosi.  

La recollida es pot portar a terme de dues 
maneres diferents. Una opció és que la posada 
en marxa la realitzin els professors que hi són 
en cada classe, i l’altra opció és trobar uns 
encarregats de fer la recollida. En una reunió 
amb l’equip de treball, es va concretar que la 
recollida la realitzarien els alumnes de 4t d’ ESO 
a l’optativa de Tecnologia.  

A classe de l’optativa de Tecnologia han 
repartit els grups classe de l’institut entre els 
alumnes de 4t d’aquesta assignatura. Com a 
mínim un alumne de 4t, per cada classe, a 
recollir. Els alumnes de Tecnologia de 4t han 
sortit cinc minuts abans al pati, proveïts d’una 
bossa de brossa, bolígraf i paper,  per anar a 
la classe on han de recollir els embolcalls i 
anotar al paper, quin tipus d’embolcall porta 
cada alumne. Aquest procés es repeteix als 
dos patis de cada dia que han de recollir. 
Després del segon pati ,l’Equip de Treball recull 
les bosses dels alumnes de 4t i les pesa amb 
l’ajuda d’una balança de precisió del laboratori 
de Ciències Naturals i publica les dades de la 
recollida al moodle del centre.  

 

Figura 5: Alumnes de 4t d'ESO de l'optativa de
Tecnologia fent la recollida d'embolcalls. Autora:
Judit López Ortiz 

Figura 6: Pesar la recollida d'embolcalls feta a les 
classes. Autora: Judit López Ortiz 
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Respecte al consum d’aigua, tot el personal del centre, tant docent com no docent, ha de 
comprovar que es fa un ús responsable de l’aigua a les instal·lacions del centre per part de 
l’alumnat i, en cas de no ser així, penalitzar i notificar l’evidència d’aquest ús no responsable. A 
més a més, el personal del centre, ha de proposar millores a les instal·lacions d’aigua que 
afavoreixin la baixada del consum. Com a personal del centre, en aquesta etapa s’ha de ser 
molt observador i crític amb els casos de consum irresponsable de l’aigua i amb l’estat de les 
instal·lacions. Posteriorment, s’ha de fer una reunió on es parlarà  de  la situació actual davant 
el consum d’aigua, quines situacions de consum irresponsable es donen al centre, quines són 
les possibles mesures per eliminar les conductes incorrectes envers l’aigua i quines són les 
possibles mesures d’estalvi que es poden implantar al centre.  

 

5.3.2. Resultats de la fase 

Aquesta primera diagnosi es va realitzar en tres dies alterns d’una mateixa setmana, i els 
resultats obtinguts han estat els següents (veure Taula 3)  

 El dilluns, entre els dos esbarjos, es va recollir un total de 1182 grams d’embolcalls, 
dels quals 722 grams eren de paper d’alumini.  

 El dimecres, entre els dos esbarjos, es va recollir un total de 1161 grams d’embolcalls, 
dels quals 580 grams eren de paper d’alumini.  

 El divendres, entre els dos esbarjos, es va recollir un total de 1243 grams d’embolcalls, 
dels quals 650 grams eren de paper d’alumini.  

Tot això fa un total recollit en tres dies de 3586 grams de residus, dels quals 1952 grams eren 
de paper d’alumini. 

Classe Dilluns  Dimecres Divendres 

Embolcalls  Alumini Embolcalls Alumini Embolcalls  Alumini

1r A 70  51 78 42 115  60

1r B 90  67 80 6 87  30

1r C 65  43 64 44 52  38

1r D 88  52 43 34 75  58

2n A 39  29 42 25 42  23

2n B 71  43 69 32 74  28

2n C 73  44 81 36 67  42

2n D 80  54 88 34 72  31

2n E 54  45 59 39 56  41

3r A 111  45 92 39 90  36

3r B 127  54 128 55 132  45

3r C 126  60 106 57 169  61

4t A 39  33 62 29 55  38

4t B 57  30 52 36 63  51

4t C 78  64 100 58 87  61

AO 14  8 17 14 7  7

Total de l'Institut 
(grams) 

1182  722 1161 580 1243  650

Taula 3:Resultats en grams de la recollida d'embolcalls realitzada.  

. 

A continuació, es mostra la gràfica resum amb les dades de la recollida realitzada durant 
aquesta primera diagnosi. 
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Figura 7: Gràfica resum de les dades de la recollida d'embolcalls a la fase de diagnosi. Autora: Judit 
López Ortiz 

 

En referència a l’aigua consumida, es va fer una reunió on es van recollir tots i cadascun dels 
suggeriments. Molts professors que havien tingut guàrdia durant l’esbarjo, van comentar que 
s’havien trobat molts alumnes que jugaven amb l’aigua dels lavabos mullant papers i llençant-
los al sostre, regalimant tot l’aigua pel terra del bany, embussant vàters i rentamans... També 
s’ha observat que a les instal·lacions dels lavabos del centre encara que disposen d’aixetes 
amb polsador, es podrien afegir altres dispositius per reduir el consum d’aigua com poden ser 
airejadors a les aixetes i cisternes de doble descàrrega. 

 

5.3.3. Valoració  

D’acord amb els resultats de la recollida d’embolcalls realitzada, es produeixen molts residus 
cada dia d’escola; per tant, s’han de prendre mesures amb la finalitat de reduir aquesta 
quantitat.  

El paper d’alumini és un producte molt contaminant i que s’ha de fer tot el possible per eliminar-
n l’ús, ja que hi ha altres mètodes per embolicar l’entrepà, com són les carmanyoles, el Boc’n 
Roll, drap de roba ... 

També s’ha de procurar reduir la resta de residus que es produeixen, encara que no siguin tan 
perjudicials per l’entorn, perquè sempre que es redueixi l’impacte ambiental, millorarà la qualitat 
de vida i l’estalvi de recursos. Per aquest motiu, és molt important substituir els embolcalls d’un 
sol ús per embolcalls reutilitzables. 

Respecte l’aigua, s’ha d’insistir en  fer un ús responsable i no malbaratar-la ja que és un bé 
necessari i escàs. 
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5.4. Fase d’exploració d’alternatives i presa de decisions 

Aquesta és una de les fases clau del projecte. Engloba tota la informació que s’ha anat recollint 
fins al moment i que a partir d’ara servirà per poder programar, idear i organitzar les accions 
futures. En aquest moment, s’ha d’elaborar un Pla d’acció que consti de diferents activitats que 
suposin una millora ambiental i educativa pels alumnes del centre. 

 

5.4.1. Desenvolupament de la fase 

El desenvolupament d’aquesta fase el dividirem en tres parts que inicialment les treballarem per 
separat i que es mostra a la figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema de la planificació de l’acció. Autora: Judit López Ortiz 

És molt important implicar a les famílies en el projecte per tal d’aconseguir l’èxit complet. Sense 
el recolzament de les famílies no farem res ja que moltes vegades són els pares els que 
preparen els entrepans. 

En relació amb l’aigua, s’haurà d’insistir més i trobar activitats innovadores o diferents de les 
que s’han fet fins ara, ja que les realitzades no han tingut l’efecte desitjat. 

 Objectius i propostes d’acció 

S’ha decidit treballar dos temes: l’aigua i els residus.   

S’ha realitzat una dinàmica específica que es mostra a continuació en el quadre resum 
següent: 

Dinàmica per a la definició d’objectius i accions educatives 

En una reunió es proporciona al professorat una graella amb dues fileres i dues columnes 

 Objectius educatius Accions 
 
Aigua 
 

 

 
Residus 
 

 

Taula 4: Graella per a la reunió per determinar possibles accions 

Per parelles o grups de tres, depenent del grup, s’ha de completar la graella. Aquesta taula es 
completarà de la manera següent: 

La primera columna es completarà amb els objectius a assolir que s’han plantejat al centre pels 
temes de l’aigua i els residus.  

Planificació de l’acció

Objectius i propostes d’acció 

Planificació concreta de l’acció a realitzar 

Anàlisi DAFO de les propostes  
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La segona columna s’emplenarà amb les accions que es poden dur a terme per assolir els 
objectius fixats.  

Després de 15 minuts de treball en grup, es posen en comú els objectius i accions pensades. 

A posteriori, es decidirà a votació quines activitats es duran a terme per a cada objectiu 
establert. A continuació es mostra la graella resultant del consens de tot el professorat. 

  Propostes d’acció Que podem treballar educativament? 

R
es

id
u

s 

1r d'ESO: Joc de punts. Es fan tres equips 
a  classe i es fan preguntes de a quin 
contenidor va cada objecte mostrat. 
L'equip que menys encerti farà un mural 
sobre el procés de reciclatge dels 
materials i es penjarà a classe. Identificar les fases del procés de 

reciclatge dels residus. 2n d'ESO: Joc de punts. Es fan tres equips 
a  classe i es fan preguntes de a quin 
contenidor va cada objecte mostrat. 
L'equip que menys encerti farà un mural 
sobre el procés de reciclatge dels 
materials i es penjarà a classe. 

3r d'ESO: Gimcana a les pistes, amb 
preguntes sobre el medi ambient i residus. 

Aprendre els uns dels altres nous 
coneixements sobre el medi ambient i la 
reducció, la reutilització i el reciclatge de 
residus. 

4t d'ESO: en grups de 2 o tres persones, a 
l'assignatura optativa, es farà una 
exposició de "Embolcalls més sostenibles i 
estalvi d'aigua" L'exposició es farà a la 
resta de classes de l'ESO. 

Exposar i posar en comú la recerca feta. 

A
ig

u
a 

De 1r a 3r d'ESO: en grups de 4, fer 
murals sobre les diverses mesures 
d'estalvi d'aigua. 

Indicar i raonar quines són les diferents 
mesures d'estalvi d'aigua. 

De 1r a 4t d'ESO: Excursió al Parc del 
Laberint d'Horta. La gestió de l'aigua per 
optimitzar recursos naturals. 

Aprendre com funciona un model de gestió 
de l'aigua. 

4t d'ESO: En grups de 2 o tres persones, a 
l'assignatura optativa, es farà una 
exposició de "Embolcalls més sostenibles i 
estalvi d'aigua". L'exposició es farà a la 
resta de classes de l'ESO. 

Exposar i posar en comú la recerca feta. 

Taula 5: Propostes d'acció i d'objectius 

 

 Anàlisi DAFO 

A la mateixa reunió es van concretar els punts forts i febles dels alumnes en matèria de 
respecte al medi ambient. 
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Punts febles  Punts forts 

 Baixa motivació i implicació en el 
respecte al medi ambient 

 No mostren interès en recollir la brutícia 
que deixen al terra després del pati. 

 Juguen amb l’aigua dels lavabos del 
centre a l’hora del pati. 

 Encara que han sentit moltes vegades 
que han d’estalviar aigua no entenen el 
per què. Pensen que és un bé infinit.  

 Tenen consciència de l’existència de 
contenidors de reciclatge i saben com 
s’ha de fer la selecció dels residus. 

 Han estudiat el procés de reciclatge. 

 Han sentit moltes vegades què s’ha de 
fer per no malbaratar l’aigua. 

 Tenen consciència de la importància que 
té l’aigua per als éssers vius, tant siguin 
persones, animals o plantes. 

Taula 6: Anàlisi DAFO 

 Planificació concreta de les accions 

A la reunió abans comentada, tal i com s’ha explicat, s’han marcat les propostes d’accions 
definitives a fer. Aquestes propostes s’organitzaran de la forma següent: 

Quines accions farem? 

R
E

S
ID

U
S

 

ACCIÓ COM QUAN  ON  QUI 
AMB 
QUÈ 

Joc de punts. Es fan tres 
equips a  classe i es fan 
preguntes de a quin 
contenidor va cada objecte 
mostrat. L'equip que menys 
encerti farà un mural sobre 
el procés de reciclatge dels 
materials i es penjarà a 
classe 

Activitat dirigida 
pel professor 

24 de 
març 

A classe 
1r i 2n 
d'ESO 

Res 

Gimcana a les pistes, amb 
preguntes sobre el medi 
ambient i residus 

Activitat dirigida 
pel professorat de 

3r d'ESO 

24 de 
març 

Al pati 
3r 

d'ESO 
Res 

En grups de 2 o tres 
persones, a l'assignatura 
optativa, es farà una 
exposició de "Embolcalls 
més sostenibles i estalvi 
d'aigua"  

Passaran els 
alumnes per les 
altres classes de 

l'nstitut fent 
l'exposició 

31 de 
març 

A l'nstitut 
4t 

d'ESO 

Ordinador 
portàtil 

personal i 
cable pel 
projector 

A
IG

U
A

 

En grups de 4, fer murals 
sobre les diverses mesures 
d'estalvi d'aigua 

En grups de 
quatre 

1 d'abril A classe 
1r, 2n 

i 3r 
d'ESO 

Cartolina, 
colors, 

bolígrafs…

Excursió al Parc del Laberint 
d'Horta. La gestió de l'aigua 
per optimitzar recursos 
naturals. (Informació de 
l’activitat a l’Annex 3) 

Aniran d'excursió 2 d'abril
Al Parc del 

Laberint 
d'Horta 

1r, 2n, 
3r i 4t 
d'ESO 

 

En grups de 2 o tres 
persones, a l'assignatura 
optativa, es farà una 
exposició de "Embolcalls 
més sostenibles i estalvi 
d'aigua".  

Passaran els 
alumnes per les 
altres classes de 

l'nstitut fent 
l'exposició 

31 de 
març 

A l'nstitut 
4t 

d'ESO 

Ordinador 
portàtil 

personal i 
cable pel 
projector 

Taula 7: Planificació de les accions. 
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. 

5.4.2. Valoració  

En tot moment el professorat semblava motivat i disposat a fer tot allò que s’havia planificat. 

És van aprofitar les reunions de pares realitzades per parlar-los del projecte que es volia dur a 
terme. Varen ser molt profitoses perquè gràcies a aquestes reunions els pares van sortir molt 
informats, tant del projecte com de la resta d’activitats que realitzarà el centre.  

Tant les reunions com el posterior contacte permanent professors-pares han afavorit la 
implicació dels pares en el nostre projecte i en el procés educatiu dels seus fills. 

La bona organització de les activitats a realitzar, va consolidar l’èxit del treball. 

5.5. Fase de l’acció 

Els professors de cada curs s’han reunit per posar-se d’acord en la metodologia per realitzar 
l’activitat. D’aquesta manera, l’acció es realitzarà de forma molt semblant als diferents grups 
classe d’un mateix curs.  

5.5.1. Desenvolupament de la fase a 4t d’ESO 

A quart d’ESO, ens hem reunit els diferents professors de les assignatures optatives, per veure 
com es realitzarà l’acció a cada una de les classes. Les optatives que comparteixen franja 
horària amb Tecnologia són: Biologia, Informàtica i Música. 

El professor de Biologia ha decidit que els alumnes de la seva classe faran l’exposició per 
parelles o grups de tres amb el recolzament gràfic d’un mural realitzat en paper d’embalar. 
Després, aquests murals es penjaran als passadissos del centre. 

El professor d’Informàtica ha optat per fer que els seus alumnes realitzin les exposicions per 
parelles o grups de tres, mitjançant vídeos on surtin ells fets amb programes informàtics. 

El professor de Música ha optat perquè els seus alumnes realitzin les exposicions amb 
acompanyament musical en directe. Mentre un dels components parla, els altres tocaran una 
melodia adient amb la flauta dolça. 

El professor de Tecnologia ha escollit que els alumnes realitzin les exposicions per parelles o 
grups de tres amb suport visual d’algun programa informàtic com el Prezi o el Powerpoint, ja 
que han realitzat el treball de camp consistent en la recollida d’embolcalls de la diagnosi prèvia. 

A l’assignatura de Tecnologia, s’ha valorat una exposició prèvia a la realitzada als diferents 
grups classe com a una pràctica més de la unitat didàctica d’ “Instal·lacions de l’habitatge”  

Les rúbriques d’aquesta exposició són les següents:  
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Rúbrica d'avaluació exposició oral 
P

o
w

er
 p

o
in

t 
Items 

Excel·lent 
(2punts) 

Bo (1punt) 
Regular (0,5 
punts ) 

Deficient (0 
punts) 

Estructura 
de la 
presentació 

Segueix el guió 
presentat per la 
professora. 

Segueix en part el 
guió presentat per 
la professora. 

No segueix 
regularment el guió 
presentat per la 
professora. 

No segueix en cap 
aspecte el guió 
presentat per la 
professora: 
desordre i 
desestructuració. 

Text / Estil 

El Power Point és 
visual, les 
diapositives 
presenten més 
imatge que text. 
Nivell de llegibilitat 
alt. 

El Power Point és 
visual, encara que 
les diapositives 
presenten més 
text que imatges. 
Nivell de llegibilitat 
regular. 

El Power Point és 
molt poc visual, ja 
que l’estructura de 
les diapositives 
presenta certes 
dificultats de 
comprensió. Nivell 
de llegibilitat baix. 

El Power Point és 
caòtic i molt poc 
visual i atractiu, ja 
que les diapositives 
se presenten 
farcides de text. 
Predominen les 
frases llargues que 
dificulten la 
comprensió del seu 
significat amb una 
sola lectura. Nivell 
de llegibilitat nul. 

Imatges / 
climogrames 

Cada apartat de la 
presentació 
respecte el 
número d’imatges 
i climogrames 
requerits. A més, 
el seu ús 
resumeix, 
puntualitza i 
exemplifica el 
contingut de la 
diapositiva. 

No a tots els 
apartats de la 
presentació es 
respecta el 
número d’imatges 
o climogrames 
requerits. 
Generalitzant, el 
seu ús resumeix i 
exemplifica el 
contingut de la 
diapositiva. 

A quasi cap apartat 
de la presentació no 
s’adequa el número 
d’imatges o 
climogrames 
requerits per a la 
presentació. A més, 
algunes vegades la 
imatge no es 
correspon amb el 
contingut del text 

No hi ha utilització 
d’imatges o 
climogrames a la 
presentació, o la 
seva utilització és 
molt minsa. A més 
la seva utilització és 
aleatòria i no es 
correspon amb el 
contingut del tex 

Vocabulari  

Utilitza un 
vocabulari planer, 
senzill i precís, 
amb tecnicismes 
adequats a 
l’audiència. 

En general utilitza 
un vocabulari 
precís i senzill, 
encara que alguna 
vegada fa ús d’un 
vocabulari 
complex i de 
significat abstracte 
per a l’audiència. 

Abundantment 
utilitza un vocabulari 
complex i de 
significat abstracte 
per a l’audiència. 

Tota la presentació 
està farcida d’un 
vocabulari complex 
o d’un lèxic de 
significat vague per 
a l’audiència. 

Ortografia 
El text no presenta 
cap falta 
d’ortografia. 

El text presenta 
alguna falta 
d’ortografia. 

El text presenta 
abundants faltes 
d’ortografia. 

El text presenta 
faltes d’ortografia 
abundants i molt 
greus. 

Taula 8: Rúbrica d'avaluació de l'exposició àmbit del Powerpoint o Prezi 
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Rúbrica d'avaluació exposició oral 
E

xp
o

si
ci

ó
 o

ra
l 

Items 
Excel·lent 
(2punts) 

Bo (1punt) 
Regular (0,5 
punts ) 

Deficient (0 
punts) 

To / Volum 
de veu 

El to de veu és bo, 
bona vocalització, 
comunicació oral 
fluïda, amb 
naturalitat i 
correcció. A més 
atreu l’atenció dels 
oients i manté 
l’interès durant 
tota l’exposició. 

El to de veu és bo, 
la comunicació 
oral és una mica 
forçada. Atreu 
l’atenció dels 
oients al principi, 
però el discurs es 
fa monòton al llarg 
de l’exposició. 

El to de veu és 
regular, costa 
entendre-ho en 
alguns fragments, a 
més la comunicació 
oral és forçada. No 
sap atreure l’atenció 
dels oients des del 
principi i durant 
l’exposició. 

El to de veu és baix 
i presenta sèries 
dificultats per ser 
oït. No ha captat 
l’atenció dels oients 
en cap moment de 
l’exposició. 

Qualitat de la 
presentació: 
comprensió i 
seguretat en 
els planteja- 
ments 

Mostra un domini 
total dels 
continguts, i els 
exposa de manera 
ordenada i 
estructurada, 
sense llegir en cap 
moment durant 
l’exposició. 

Mostra un domini 
bastant elevat dels 
continguts, i els 
exposa de manera 
més o poc 
ordenada, encara 
que ha hagut de 
llegir en algun 
moment durant 
l’exposició. 

Mostra llacunes en 
el domini dels 
continguts, amb 
presència d’errors 
conceptuals. A més 
l’exposició és poc 
estructurada i clara, 
llegint constantment 
el contingut. 

No domina el 
contingut, s’ha 
limitat a llegir el 
contingut de les 
diapositives, a més 
ho fa de manera 
desordenada i poc 
estructurada. 

Postura 
corporal i 
contacte 
visual 

Té bona postura, 
se’l veu relaxat i 
segur de si 
mateix. Durant 
l’exposició 
estableix contacte 
visual permanent 
amb tots els 
oients. 

Té bona postura, 
encara una mica 
forçada. Durant 
l’exposició 
estableix alguna 
vegada contacte 
visual amb els 
oients. 

Té una postura 
rígida i mostra 
nerviosisme. Durant 
l’exposició ha 
mantingut tan sola 
una o dues vegades 
contacte visual amb 
els oients. 

Té una postura 
passiva, rígida, 
forçada i/o nerviosa. 
Durant l’exposició 
no ha mantingut cap 
vegada el contacte 
visual amb els 
oients. 

Ús dels 
recursos 
visuals 

Exemplifica els 
continguts 
exposats a través 
de les imatges o 
climogrames. 

Algunes vegades 
exemplifica els 
continguts 
exposats amb les 
imatges o 
climogrames. 

Quasi mai 
exemplifica els 
continguts exposats 
amb les imatges o 
climogrames. 

No exemplifica en 
cap cas els 
continguts exposats 
amb les imatges o 
climogrames. 

Límits de 
temps 

S’ajusta a la 
durada del temps 
de la presentació 
(5 minuts 
aproximadament). 

S’ajusta a la 
durada de la 
presentació, 
encara que té 
pressa per acabar.

No s’ajusta a la 
durada de la 
presentació: 
l’exposició ha tingut 
una durada igual o 
inferior als tres 
minuts. 

No s’ajusta a la 
durada de la 
presentació: 
l’exposició ha tingut 
una durada inferior 
als dos minuts o 
superior als set 
minuts. 

Taula 9: Rúbrica d'avaluació de l'exposició àmbit de l’Exposició oral 

 

A l’assignatura optativa de Tecnologia s’han fet 8 grups per realitzar les exposicions. Són un 
total de 20 alumnes distribuïts en 4 grups de parelles i uns altres 4 format per tres alumnes 
cadascun. Hi ha un total de 16 grups classe d’ ESO al centre, per tant, cada grup farà 
l’exposició en dos classes diferents per tal que cada classe hagi vist al menys un grup dels 
alumnes de l’optativa de Tecnologia.     

A continuació mostro la portada d’algunes de les presentacions de les exposicions orals. Els 
noms dels alumnes han estat tapats (informació completa al document  Annex 5). 
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5.5.2. Valoració de la fase 

Respecte a l’acció realitzada pels alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura optativa de Tecnologia, 
vam dedicar una setmana de classes per revisar les exposicions individualment mentre es 
realitzaven les altres pràctiques de la unitat a la vegada. En aquestes revisions, els docents de 
l’aula, és a dir, tant el professor de tecnologia de 4t d’ESO com jo, hem fet un feedback als 
alumnes individualment per millorar les presentacions de les exposicions. Fruit d’aquest 
feedback i de l’entusiasme i treball de l’alumnat, s’han obtingut exposicions i presentacions de 
molta qualitat. 

S’ha de comentar també que a l’hora de fer l’exposició a les altres classes, l’activitat s’ha 
realitzat amb calma i sense fer enrenou quan hi eren als passadissos del centre esperant per 
entrar a la classe on havien d’exposar. 

Figura 10: Portada d'una de les presentacions
realitzades per dos alumnes de 4t d’ESO 

Figura 9: Portada d'una de les presentacions
realitzades per dos alumnes de 4t d’ESO 

Figura 11: Exemple d'exposició realitzada i 
avaluada a classe abans de les exposicions a la
resta del centre. 
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5.6. Fase d’avaluació 

En aquesta fase, s’ha de realitzar una segona diagnosi, per comprovar si s’han obtingut els 
resultats desitjats rere les campanyes de conscienciació i activitats realitzades pels alumnes. 

 

5.6.1. Metodologia  

Aquesta fase, es subdivideix en dues parts. Primer es realitzarà la segona diagnosi i 
posteriorment, els compararan els resultats obtinguts d’aquesta segona diagnosi amb els de la 
primera. 

 Què, quan, com i qui farà la segona diagnosi  

L’equip de treball ha pres la decisió de fer una segona diagnosi en dues direccions:  

Respecte a la quantitat de material de rebuig, els embolcalls i residus generats a l’hora de 
l’esbarjo es recolliran tres dies alternats d’una mateixa setmana, és a dir, un dilluns, un 

dimecres i un divendres de la mateixa setmana. 
Aquesta recollida s’ha de realitzar a totes les 
hores del pati dels tres dies fixats per fer la 
diagnosi, és a dir, aquesta diagnosi es realitzarà 
de la mateixa manera que es va realitzar la 
primera. 

La recollida es pot portar a terme de dues 
maneres diferents. Una opció és que la posada 
en marxa la realitzin els professors que hi són a 
cada classe, i l’altra opció és trobar uns 
encarregats de fer la recollida. En una reunió 
amb l’equip de treball, es va concretar que la 
recollida la realitzarien els alumnes de 4t d’ ESO 
a l’optativa de Tecnologia. 

  

A classe de l’optativa de Tecnologia s‘han 
repartit els grups classe de l’institut entre els 
alumnes de 4t de l’optativa de Tecnologia. Com 
a mínim un alumne de 4t per cada classe a 
recollir. Els alumnes de Tecnologia de 4t han 
sortit cinc minuts abans al pati proveïts d’una 
bossa de brossa, bolígraf i paper,  per anar a la 
classe on han de recollir els embolcalls i anotar 
al paper quin tipus d’embolcall porta cada 
alumne. Aquest procés es repeteix als dos patis 
de cada dia que han de recollir. Després del 
segon pati, l’Equip de Treball recull les bosses 
dels alumnes de 4t i les pesa amb l’ajuda d’una 
balança de precisió del laboratori de Ciències 
Naturals i publica les dades de la recollida al 
moodle del centre.  

 

Respecte al consum d’aigua, tot el personal del centre, tant docent com no docent, ha de 
comprovar que es fa un ús responsable de l’aigua a les instal·lacions del centre per part de 
l’alumnat i en cas de no ser així, penalitzar i notificar l’evidència d’aquest ús no responsable. A 
més a més, el personal del centre, ha de comprovar si s’han implantat les mesures de reducció 
de consum que es van concretar en realitzar la primera fase de diagnosi. En aquesta etapa 
s’ha de ser molt observador i crític amb els casos de consum irresponsable de l’aigua i amb 
l’estat de les instal·lacions. Posteriorment, s’ha de fer una reunió on es parlarà  de  la situació 
actual davant el consum d’aigua, quines situacions de consum irresponsable es donen al 

Figura 12: Alumnes de 4t d'ESO de l'optativa de
Tecnologia fent la recollida d'embolcalls. Autora:
Judit López Ortiz 

Figura 13: Pesar la recollida d'embolcalls feta a
les classes. Autora: Judit López Ortiz 
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centre, quines són les possibles mesures per eliminar les conductes incorrectes envers l’aigua 
de cara al futur i dir si s’han implantat les mesures d’estalvi a les instal·lacions. 

 

5.6.2. Resultats de la fase 

 Resultats de la segona diagnosi 

Aquesta segona diagnosi es va realitzar en tres dies alterns d’una mateixa setmana, i els 
resultats obtinguts han estat els següents (veure Taula 10).  

 El dilluns, entre els dos esbarjos, es va recollir un total de 734 grams d’embolcalls, dels 
quals 377 grams eren de paper d’alumini.  

 El dimecres, entre els dos esbarjos, es va recollir un total de 802 grams d’embolcalls, 
dels quals 398 grams eren de paper d’alumini.  

 El dilluns, entre els dos esbarjos, es va recollir un total de 752 grams d’embolcalls, dels 
quals 420 grams eren de paper d’alumini.  

Tot això fa un total recollit en tres dies de 2288 grams de residus, dels quals 1195 grams eren 
de paper d’alumini. 

CLASSE Dilluns  Dimecres  Divendres 

Embolcalls  Alumini  Embolcalls  Alumini  Embolcalls  Alumini 
1r A 37  26 35 28 37  26
1r B 42  22  47 20 32  18
1r C 46  28 49 29 35  27
1r D 43  28  52 23 44  27
2n A 33  15 44 29 46  34
2n B 71  24  75 21 72  43
2n C 73  39 71 39 71  36
2n D 80  33  82 37 79  46
2n E 30  26 56 26 53  22
3r A 57  28  57 29 64  27
3r B 66  26 66 25 62  22
3r C 39  33  39 35 39  24
4t A 32  15 35 17 31  19
4t B 48  17  50 19 44  25
4t C 35  17 42 21 40  24
AO 2  0  2 0 3  0

Total de 
l'Institut 
(grams) 

734  377 802 398 752  420

Taula 10: Resultats en grams de la recollida d'embolcalls realitzada a la fase d’avaluació. 

 

A continuació es mostra la gràfica resum amb les dades de la recollida realitzada durant 
aquesta segona diagnosi. 
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Figura 14: Gràfica resum de les dades de la recollida d'embolcalls a la segona diagnosi. Autora: Judit 
López Ortiz 

 

En referència a l’aigua consumida, es va fer una reunió on es van recollir tots i cadascun dels 
suggeriments. Molts professors que havien tingut guàrdia durant l’esbarjo, van comentar que 
des de l’anterior diagnosi s’ha notat una disminució considerable  en la quantitat d’alumnes que 
juguen amb l’aigua dels lavabos. També s’ha observat que a les instal·lacions dels lavabos del 
centre encara no s’han col·locat les mesures d’estalvi acordades. 

 

 Comparació realitzada entre la primera i la segona diagnosi 

Els resultats obtinguts abans i després de la campanya de conscienciació i activitats realitzades  
per reduir el consum d’embolcalls no reutilitzable són els següents (veure Taula 11): 

 A la primera recollida es van obtenir un total de 3,586 Kg, una mitja de 1,195 kg per dia 
i només duien embolcalls reutilitzables 5 estudiants en tot el centre. 

 A la segona recollida  es van obtenir un total de 2,288 Kg, una mitja de 0,762 kg per 
dia.  

 
Dilluns Dimecres Divendres 

Total 
embolcalls 

institut 

Total 
paper de 

plata Embolcalls Alumini Embolcalls Alumini Embolcalls Alumini 

Primera 
recollida 

1182 722 1161 580 1243 650 3586 1952

Segona 
recollida 

734 377 802 398 752 420 2288 1195

    Percentatge de reducció de residus  36,20% 38,78%

Taula 11: Taula de recollida d'embolcalls primera i segona diagnosi. 
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Figura 15: Gràfica de recollides d'embolcalls primera i segona diagnosi. Autora: Judit López Ortiz 

Pel que fa referència als embolcalls de paper d’alumini també s’observa una baixada 
considerable.   

S’ha obtingut una reducció del rebuig generat a l’hora de l’esbarjo, en referència al paper de 
plata d’un 38,78%. També s’ha de tenir present que s’ha reduït un 36,2%  el volum total del pes 
d’embolcalls. 

Observant les taules d’anotació dels residus de cada classe, (que són a l’Annex 1 i a l’Annex 2)  
s’ha comptabilitzat un increment apreciable en la utilització d’embolcalls reutilitzables com 
Boc’n Rolls o carmanyoles. A la primera diagnosi els alumes van utilitzar un total de 35 
embolcalls reutilitzables en la suma de tots tres dies. En canvi, a la diagnosi de la fase 
d’avaluació, els alumnes van utilitzar un total de 171 embolcalls reutilitzables.  

 

5.6.3. Valoració 

Com es pot observar en l’apartat anterior, a la segona recollida s’ha disminuït la producció de 
residus generada a l’hora del pati en un 36,20%. Segons el projecte “Embolcalls + Sostenibles” 
de l’Agenda 21 Escolar, s’hauria d’haver reduït una mitja almenys del 20,8%. La reducció  que 
s’ha aconseguit al centre és superior en un 15, 4 %, per tant s’ha superat el repte inicial.  

Pel que fa referència als embolcalls de paper d’alumini, el projecte “Embolcalls + Sostenibles” 
fixa que s’hauria de reduir el consum en un 41%, la qual cosa no s’ha aconseguit. El centre ha 
reduït el consum d’alumini en un 38,78%, per tant, s’hauria de treballar més aquest aspecte.  

Per aconseguir una reducció del consum d’embolcalls de paper d’alumini, s’ha d’incidir més en 
el perjudicial que és per al nostre medi ambient i per nosaltres mateixos mitjançant la realització 
d’activitats que reforcin el que ja s’ha aconseguit. 

Observant les taules d’anotació dels residus de cada classe, (que són a l’Annex 1 i a l’Annex 2)  
s’ha comptabilitzat un increment apreciable en la utilització d’embolcalls reutilitzables com 
Boc’n Rolls o carmanyoles. A la primera diagnosi només es van comptabilitzar un total de 35 
embolcalls reutilitzables en la suma de tots tres dies. En canvi, a la diagnosi de la fase 
d’avaluació, es van utilitzar un total de 171 embolcalls reutilitzables.  

En referència a l’aigua, dir que el malbaratament del líquid element s’ha reduït força ja que els 
alumnes s’han conscienciat que no es pot jugar amb l’aigua gràcies a les activitats realitzades i 
a la implicació del personal docent. El professorat de guàrdia dels patis, ha observat que els 
alumnes ja no juguen als banys del centre. 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1182 722 1161 580 1243 650 3586 1952

734 377 802 398 752 420 2288 1195

Embolcalls Alumini Embolcalls Alumini Embolcalls Alumini

Dilluns Dimecres Divendres Total 
embolcalls 
institut

Total 
paper 

d'alumini

G
ra
m
s

Recollides d'embolcalls Primera recollida

Segona recollida



Judit López Ortiz.  

La Sostenibilitat a l’ Institut: Estalvi d’Aigua i Programa d’Embolcalls + Sostenibles amb Agenda 21.	 	36 

6. Conclusions 

El projecte ha estat de gran utilitat perquè s’han obtingut uns resultats mitjanament acceptables 
per ser la primera vegada que s’implanta al centre.  

La gran motivació del personal docent del centre en la posada en marxa d’aquest projecte ha 
aconseguit una bona implicació de l’alumnat en totes les activitats relacionades amb el projecte. 
Aquesta disposició a participar, fa pensar que també seran receptius a treballar en altres 
projectes amb la mateixa intensitat, sempre que els professors estiguin motivats. 

El projecte d’Agenda 21 Escolar, comporta el treball en equip de tot el professorat, la 
col·laboració del pares i la cooperació de l’alumnat per tal d’aconseguir l’èxit. 

Com a resultat de tot aquest procés s’han aconseguit les fites següents: 

Una gran reducció del pes total de residus a la segona diagnosi enfront la primera, Aquesta 
reducció del 36% aproximadament, és molt superior a la mitja dels centres de Barcelona que 
participen en el projecte. Per tant, el centre està satisfet amb aquesta dada. 

En quant al consum d’embolcalls de paper d’alumini, s’ha aconseguit una seducció prop del 
38% del pes total. És una dada considerable, però encara es troba per sota de la mitja. En 
aquest aspecte s’hauria d’incidir més per tal d’aconseguir un millor resultat. 

Pel que a referència als embolcalls reutilitzables, si s’observa les taules d’anotació dels residus 
de cada classe, (que són a l’Annex 1 i a l’Annex 2) s’ha de dir que s’ha comptabilitzat un 
increment apreciable en la utilització d’embolcalls reutilitzables com Boc’n Rolls o carmanyoles. 
A la primera diagnosi els alumes van utilitzar un total de 35 embolcalls reutilitzables en la suma 
de tots tres dies. En canvi, a la diagnosi de la fase d’avaluació, els alumnes van utilitzar un total 
de 171 embolcalls reutilitzables. 

En referència a l’aigua, també s’ha aconseguit resultats òptims, ja que els estudiants han deixat 
de jugar amb el líquid element i no s’aprecien conductes irresponsables al respecte.  

Com a valoració final de tot el procés, comentar que portar a terme un projecte d’aquestes 
característiques comporta una dedicació especial per part de tot l’equip docent. Aconseguir una 
bona organització és fonamental. El professorat ha d’estar involucrat en el projecte i ha de 
comptar amb el recolzament de les famílies per aconseguir que l’alumne s’impliqui 
completament. 

El respecte al medi ambient comporta una sèrie de valors, que només arrelaran en l’estudiant si 
els treballa de manera implicada en el tema. 
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7. Pressupost 

El pressupost total per portar a terme aquest projecte és gairebé insignificant. No hi ha cost de 
personal que s’hagi de contractar especialment per a la seva portada a terme, ja que tot el 
treball el poden realitzar entre el personal docent del centre i els alumnes durant les hores de 
treball normal.  

 

Material necessari   

Materials Unitats Preu unitari  Cost 

Bosses de neteja  2 paquets 1,99 € 3,98 € 

Guants 1 paquet  2,00 € 2,00 € 

Balança (al laboratori de Ciències Naturals ) 1 unitat 0,00 € 0,00 € 

Ordenadors portàtils (cada alumne portarà el seu) 8 unitats 0,00 € 0,00 € 

Cables pel projector (1 per grup, hi ha suficients al centre) 8 unitats 0,00 € 0,00 € 

Cost total 5,98 € 

Figura 16: Taula de cost que genera la realització del projecte. 

Materials comprats al supermercat, és a dir, amb IVA inclòs al preu.  

Cada grup d’alumnes portarà de casa seva l’ordinador personal per a realitzar l’activitat. 

Els cables per connectar l’ordinador amb el projector els proporciona el centre que disposa de 
20 cables d’aquest tipus i que actualment no s’utilitzen. 
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