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Espai Ambiental: organització sense afany de 

lucre que enfoca la seva activitat en l’àmbit de 

l’educació ambiental adreçada a tota la 

població.

Qui som?



Qui som?

Mapa Barcelona més Sostenible

Park(ing) Day Barcelona



Pla d’Energia Participatiu de Sant Martí de 

Provençals, la Verneda i La Pau

Qui som?

Vol aconseguir uns barris més verds gràcies a la 
conscienciació del seu veïnat, fent-lo participar des 
de la planificació del projecte fins a la realització
d’activitats.



Qui som?

Som una escola petita i familiar, on tots ens coneixem. 
Volem cuidar els vincles, tant amb els alumnes com amb
les famílies; vincles que ens donen seguretat i ens ajuden
a créixer. 



Projectes de participació

PROJECTE GUANYADOR DEL PREMI 
“PARTICIPA A L’ESCOLA 2013 ″

Qui som?



Necessitat del projecte: 

Perquè vam voler treballar al voltant del tema 

del malbaratament alimentari?

Qui som?



Campanya “De menjar no en llencem ni mica!”

El malbaratament alimentari



El malbaratament alimentari



El malbaratament alimentari



Projecte “Valorem el que Mengem”



Introduir i analitzar el problema del malbaratament alimentari 

als alumnes i a la comunitat educativa en general per fomentar 

actituds crítiques davant la pràctica de llençar menjar i potenciar 

la consciencia sobre el valor dels aliments.

– Treballar el problema del malbaratament alimentari a diversos nivells 

(global, a casa, a l’escola, al barri, a la ciutat...).

– Oferir les alternatives de compra, consum i conservació que 

permeten una alimentació més responsable.

– Fomentar una alimentació més saludable i de proximitat, establint les 

relacions del model d’alimentació amb el malbaratament tant a nivell 

de producció com de consum a la llar.

– Fer un treball transversal a tots els nivells educatius.

– Implicar les famílies i treure el projecte al barri.

Objectius del projecte



• Calendari: activitats durant un trimestre

• Entitats implicades: AMPA, professorat, entitats del barri, 

monitors de menjador

• Estructura comuna a tots els cicles: coneixem, investiguem, 

actuem

• Treball per cicles de diferents nivells del problema per 

aconseguir una valoració global del malbaratament al barri:

– Educació infantil: al camp

– Cicle inicial: al comerç

– Cicle mitjà: a casa

– Cicle superior: a l’escola

Estructura del projecte



Fase 1. Coneixem

Educació infantil

Cicle inicial

Cicle mitjà i superior



Fase 2. Investiguem

Educació infantil: l’hort de l’escola Cicle inicial: visitem comerços

Cicle mitjà: malbaratament a casa Cicle superior: malbaratament a l’escola



Fase 3. Actuem



Festa final



Participació de les famílies



• Interiorització del missatge per part de l’alumnat i canvi d’hàbits: no sobra 
menjar al menjador o a les hores de l’esmorzar.

• Plantejament molt global a nivell d’escola requereix una implicació i 
coordinació molt important per part del professorat.

• Implicació d’altres agents de l’escola es fa molt important per al 
desenvolupament del projecte (monitors de menjador, famílies)

• Treball del tema en paral·lel per part dels mestres molt positiu.

• Concentrar les activitats en dos/tres mesos va ser positiu pel projecte.

• Imprescindible desenvolupar el projecte segons les necessitats, prioritats 
i dinàmiques de l'escola i els seus agents.

Algunes conclusions


