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1.- INTRODUCCIÓ
Agenda local 21 Escolar (AL21E): Un procés participatiu pel canvi.
>͛ĂŐĞŶĚĂ Ϯϭ ĠƐ Ğů WůĂ Ě͛ĂĐĐŝſ ƋƵĞ ĞůƐ ĞƐƚĂƚƐ ŚĂƵƌŝĞŶ ĚĞ ĚƵƌ Ă ƚĞƌŵĞ ƉĞƌ ƚĂů ĚĞ
transformar el model de desenvolupament actual, basat en una explotació dels
recursos naturals com si fossin il·limitats i en un accés desigual als seus beneficis, en un
nou model de desenvolupament que satisfaci les necessitats de les generacions
futures.
>͛ŐĞŶĚĂ >ŽĐĂů Ϯϭ ƐĐŽůĂƌ ĠƐ ƵŶĂ ĐŽŶĐƌĞĐŝſ ĚĞ ů͛ŐĞŶĚĂ >ŽĐĂů Ϯϭ͘ ĐƚƵĂůŵĞŶƚ ƚĞŶŝŵ
ben clar que per aconseguir un desenvolupament sostenible és necessari seguir la
premissa:- WĞŶƐĂ ŐůŽďĂůŵĞŶƚ͕ ĂĐƚƵĂ ůŽĐĂůŵĞŶƚ͘ Ɛ ƉĞƌ ĂƋƵĞƐƚ ŵŽƚŝƵ ƋƵĞ ů͛ĞŶŽƌŵĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞĂŶŝǀĞůůŵƵŶĚŝĂůƋƵĞƐƵƉŽƐĂů͛ŐĞŶĚĂϮϭĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂĚĞŵĂŶĞƌĂůŽĐĂůĂƚƌĂǀĠƐ
dels diferents municipis que hi participen i no tan sols això sinó que també ho fa a
través dels diferents agents que hi prenen part. En aquest cas concret la comunitat
escolar, formada per alumnat, personal docent, no docent, famílies i entorn social del
centre.
/¶$/(pVXQSURJUDPDTXHFRQYLGDDOHVHVFROHVDHODERrar la seva pròpia
Agenda Local 21 revisant plantejaments i pràctiques i comprometent-se en
DOJXQHV DFFLRQV GH PLOORUD $PE DTXHVWD ILQDOLWDW V¶RIHUHL[ GHV de
O¶$MXQWDPHQWDVVHVVRUDPHQWWqFQLFLSHGDJzJLFDOOODUJGHOFXUV

La principal fita que
ens marcam en la
FRQVHFXFLy G¶DTXHVW
projecte és implicar
de forma directa els
infants en aquest
procés
de
transformar la nostra
societat
en
una
societat
sostenible
fent-los
conscients
de la importància de
la seva participació.
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2.- DESTINATARIS
Els participants directes del projecte han estat uns 100 infants alumnes de 6è de
primària de les següents escoles públiques del municipi de Calvià:
- CP Puig de Sa Morisca.
- CP Puig de Sa Ginesta.
- CP Ses Rotes Velles (dues línees).
ƐĂĚŝƌƋƵĞĞůƉƌŽũĞĐƚĞƐ͛Śa implementat treballant directament amb 4 grups classe.
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3.- EDUCADORS
WĞƌĂůĚŝƐƐĞŶǇ͕ůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůƐƚĂůůĞƌƐ͕ĚĞůĨžƌƵŵŝů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƐ͛ŚĂĐŽŶƚĂƚĂŵďƵŶ
equip de educadors ambientals ƋƵĞ ƚĂŵďĠ ĐŽŶƚĞŶ Ăŵď ůĂ ĚŝƉůŽŵĂƚƵƌĂ Ě͛ĚƵĐĂĐŝſ
Social.
El reƐƵŵĚĞůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĞƐƉĞƌů͛ĞƋƵŝƉĞĚƵĐĂƚŝƵĠƐĞůƐĞŐƺĞŶƚ͗

NOM

TASQUES

FORMACIÓ

9
9
9
9
9
9

Coordinació del projecte
Coordinació mb les escoles
ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſĂŵďů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ
Disseny dels tallers
Disseny del fòrum
Iñaki
Educador Social i
Realització de les sessions teòricoIllán Ferragut
Educador ambiental
pràctiques als centres.
9 Presentació del fòrum i direcció de la
dinamització.
9 Recopilació de la informació necessària per
la memòria.

Catalina
Pons Mas

9 Disseny dels tallers
9 Disseny del fòrum
9 Disseny del material didàctic i de les
sessions.
Educadora Social i
9 Disseny de la dinamització del fòrum.
Educadora ambiental
9 ŽŶĨĞĐĐŝſĚĞů͛ĞƋƵŝƉĞĚƵĐĂƚŝƵĚĞůĨžƌƵŵ
9 Monitora tallerista al fòrum.
9 Realització de la memòria
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4.- OBJECTIUS
Quan realitzam una intervenció educativa sempre ho hem de fer tenint en conte quin
ĠƐĞůŶŽƐƚƌĞƉƵŶƚĚĞƉĂƌƚŝĚĂŝƋƵŝŶĂĠƐůĂŵĞƚĂƋƵĞĞŶƐŵĂƌĐĂŵ͘>ĂŵĞƚĂů͛ĞǆƉƌĞƐƐĂŵ
ĞŶĨŽƌŵĂĚ͛ŽďũĞĐƚŝƵƐ͘ůƐŽďũĞĐƚŝƵƐƐſŶĞůŶŽƐƚƌĂŵĂƉĂĚĞƌƵƚĂŝǀĂŶĚ͛ĂůůžŵĠƐŐĞŶğƌŝĐ͕
allò que defineix les líneĞƐ Ě͛ĂĐƚƵĂĐŝſ  Ă Ăůůž ŵĠƐ ĐŽŶĐƌĞƚ ƋƵĞ ĞŶƐ ĚĞƐĐƌŝƵ ĐŽŵ
aconseguirem les nostres metes. És per això que els objectius estan organitzats en
Objectiu final, objectius generals i objectius específics.
WĞƌ Ă ůĂ ƌĞĚĂĐĐŝſ ĚĞůƐ ŽďũĞĐƚŝƵƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ƉƌŽũĞĐƚĞ Ɛ͛ŚĂ ƉĂƌƚit dels objectius que
ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚŚĂŵĂƌĐĂƚŝĂƉĂƌƚŝƌĚ͛ĞůůƐŚĞŵĂĐĂďĂƚĚ͛ĞůĂďŽƌĂƌĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐŶŝǀĞůůƐĚĞ
concreció.

Objectiu final
&ĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞůƐĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƐĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ŐĞŶĚĂ>ŽĐĂůϮϭƐĐŽůĂƌ

Objectius generals i específics
1.- Educar i sensibilitzar els infants en aspectes
ambientals
1.1.- Donar a conèixer conceptes bàsics com canvi climàtic,
petjada ecològica, energies renovables i no renovables,
etc.
1.2.- Informar sobre les principals problemàtiques
ambientals a nivell global i local.
1.3.- Relacionar directament com a causa - efecte les
nostres accions quotidianes i les problemàtiques
ĂŵďŝĞŶƚĂůƐƋƵĞƐĞ͛Ŷderiven.

2.- Formar els infants destinataris en processos locals de participació ciutadana
2.1.- ZĞǀŝƐĂƌĞůĐŽŶĐĞƉƚĞĚ͛>Ϯϭ
2.2.- Revisar el Plan de Millora Ambiental de Centre i incidir en aquells punts en els
ƋƵĂůƐů͛ĂůƵŵŶĂƚĠƐƵŶĂŐĞŶƚĂĐƚŝƵ͘
2.3.- Animar als destinataris a involucrar-se en projectes participatius per la defensa
del medi.
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3.- WĂƐƐĂƌĂů͛ĂĐĐŝſ
3.1.- DesenvoluƉĂƌůĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĂůƵŵŶĂƚƋƵĞŵĂƌĐĂĞůWůĂĚĞDillora Ambiental
de Centre .
3.2.- Propiciar la participació dels infants en els tallers ambientals.
3.3.- Realitzar, juntament amb els infants el fòrum escolar.
3.4.-Animar els infants a adoptar mesures ĚĞŵŝůůŽƌĂĂŵďŝĞŶƚĂůƚĂŵďĠĨŽƌĂĚĞů͛ĞƐĐŽůĂ͘
6
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5.- TALLERS
WĞƌƚĂůĚ͛ĂƐƐŽůŝƌĞůƐŽďũĞĐƚŝƵƐƋƵĞŚĞŵ
ĞƐŵĞŶƚĂƚ Ă ů͛ĂƉĂƌƚĂƚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŚĞŵ
realitzat amb cada un dels grups
classe participants un seguit de tallers
que estan descrits en aquest punt.
Els tallers Ɛ͛ŚĂŶ ĚƵŝƚ a terme en
sessions teòrico-pràctiques de 60
minuts. Usant una metodologia
dinàmica i molt participativa i
aprofitant el valor del grup com a
eina educativa.
Durant els tallers Ɛ͛ŚĂĂŶŝŵĂƚů͛ĂůƵŵŶĂƚĂdesenvolupar els Plans de Millora Ambiental
dels seu centre escolar. Els continguts han girat entorn a:
- >͛Agenda Local 21 Escolar i el Pla de Millora Ambiental del Centre
- >ĂŐĞƐƚŝſƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞů͛ĂŝŐƵĂŝů͛ĞŶĞƌŐŝĂ
- ůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂů͛ĞƐĐŽůĂ
- Reciclatge de residus
- ZĞǀŝƐŝſĚ͛ŽďũĞctius anuals aconseguits i preparació del Fòrum Escolar
>͛ĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐĂĚĂƐĞƐƐŝſha estat el següent:
ďĂŶƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
- Elecció del tema amb la Comissió Ambiental del Centre
ƵƌĂŶƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
- WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞů͛ĞĚƵĐĂĚŽƌŝĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
- Exposició del tema
- ZĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĚŝŶăŵŝĐĂƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂĂƚƌĂĐƚĂƌ
- ZĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĨŝƚǆĂĚĞƚƌĞďĂůůƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĂůƵŵŶĂƚ
- Valoració conjunta de la fitxa
- Conclusions
ĞƐƉƌĠƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
- ůƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĂƐƐĂĂů͛ĂůƵŵŶĂƚƵŶƋƺĞƐƚŝŽŶĂƌŝƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂƚƌĂĐƚĂƚŝƐŽďƌĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ͘
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WĞƌĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůƐƚĂůůĞƌƐƐ͛ŚĂĐŽŶƚĂƚĂŵďĞůŵaterial lúdic, educatiu i/o per
tallers manuals necessari tan fungible com no fungible.
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6.-FÒRUM ESCOLAR
Com a cloenda del projecte, igual que cada ĂŶǇ͕Ɛ͛ŚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚƵŶĨžƌƵŵĞƐĐŽůĂƌ͘Enguany a
la platja de Paguera.
ů ĨžƌƵŵ ŚĂ ƉĞƌŵğƐ Ă ů͛ĂůƵŵŶĂƚ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ Ăŵď ůĂ
ƌĞƐƚĂ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ Ě͛ĂůƚƌĞƐ ĞƐĐŽůĞƐ Ăůůž ĂƉƌès i
posar en comú les iniciatives desenvolupades a cada
centre. A més també ha estat una eina de
participació ciutadana que ha permès als escolars
compartir un espai i un temps lúdic i alhora dedicat al
coneixement i la cura del medi.
El fòrum escolar Ɛ͛ŚĂ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƚ ĐŽŵ una diada
participativa en la que els infants han realitzats exposicions orals sobre les mesures
aplicades i han donat a conèixer els resultats obtinguts. En algunes exposicions també
Ɛ͛ŚĂŶĞǆƉůŝĐĂƚ mesures amb les que els infants podĞŶĞƐƚĂůǀŝĂƌĞŶĞƌŐŝĂĂĐĂƐĂŽĂů͛escola i
quin serà l͛ŝŵƉĂĐƚĞĚĞůĂƐĞǀĂĂƉůŝĐĂĐŝſ͘
͛ĂƋuesta forma els infants han pogut aprofundir en els temes que ja veren als taller de
forma participativa.
El darrer taller de cada grup es va dedicar a la
preparació del fòrum. Cada classe es dividí en
ƋƵĂƚƌĞ ŐƌƵƉƐ ŝ ĐĂĚĂ ƵŶ Ě͛ĞůůƐ ha exposat davant la
rĞƐƚĂĚ͛ĞƐĐŽůĂƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞŶĞůĨžƌƵŵƵŶĂĚĞůĞƐ
iniciatives que havien posat en marxa al seu centre i
quins eren els resultats obtinguts.
Els infants han contat amb el recolzament visual
Ě͛ƵŶ ĐĂƌƚĞůů ƋƵĞ ĞůůƐ ŵĂƚĞŝǆŽƐ ŚĂǀŝĞŶ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƚ͘ ƋƵĞƐƚƐ ĐĂƌƚells han estat exposats
durant tota la diada per tal que els participants poguessin acostar-se i consultar-los amb
més deteniment.
Després de les exposicions els infants han tengut un
ƉŽĐ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ƉĞƌ Ă ďĞƌĞŶĂƌ ŝ ĚĞĚŝĐĂƌ Ă ů͛ĞƐďĂƌũŽ ŝ
seguidament Ɛ͛ŚĂŶŝniciat els jocs i tallers ambientals
que , si bé han tengut un marcat caràcter lúdic no
perdien de vista la vessant educativa del projecte.
Per tal de fomentar al màxim la interrelació entre
ŝŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĐĞŶƚƌĞƐ Ɛ͛ŚĂŶ ĨĞƚ ŐƌƵƉƐ Ăŵď
participants de diferents escoles.
ůĨžƌƵŵƐ͛ŚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚĚĞůĂƐĞŐƺĞŶƚŵĂŶĞƌĂ͗
Prèviament:
Disseny i programació
A la Diada:
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Arribada i col·locació dels cartells confeccionats per part dels infants.
Benvinguda i presentació del fòrum i les autoritats.
Exposició dels temes a tractar
Descans/Pati ĂŵďďĞƌĞŶĂƌĂĐăƌƌĞĐĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ
Activitats de dinamització: Jocs i tallers ambientals.
Cloenda

10
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7.- VALORACIÓ
>͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͛ŚĂĚƵŝƚĂƚĞƌŵĞen tres moments:
Inicial: Anàlisi de la realitat i concreció del punt de partida
Contínua: Seguiment del projecte ŝĚĞů͛ĞƐƚĂƚĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſdel mateix
Final: Elaboració Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂŵĞŵžƌŝĂĨŝŶĂů͘
>͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƐ͛ŚĂŽƌŐĂŶŝƚǌĂƚ segons items quantitatius i qualitatius
7.1.-Valoració quantitativa
Per al desenvolupament del ƉƌŽũĞĐƚĞ Ɛ͛ŚĂ ĐŽŶƚĂƚ Ăŵď ƵŶ ĞƋƵŝƉ ĚĞ ĚŽƐ ĞĚƵĐĂĚŽƌƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂůƐ͕ƋƵĞƐ͛ŚĂŶĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂŵďůĂComissió Ambiental de Centre de cada escola i
Ăŵďů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
^͛ŚĂŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϮϬ ƚĂůůĞƌƐ ĞŶ ĞůƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚ ϭϭϬ ŝŶĨĂŶƚƐ ĚĞů
municipi de Calvià.
Durant el fòrum els infants han realitzat un total de 16 presentacions en grup
permetent així la participació de tots els escolar implicats en el projecte.
ů ĨžƌƵŵ Ă ŵĠƐ ĚĞ ůĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶƐ Ɛ͛ŚĂŶ ƌĂůŝƚǌĂƚ ϯ ũŽĐƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůƐ ŝ Ϯ ƚĂůůĞƌƐ ĚĞ
juguetes reciclĂĚĞƐ͘WĞƌĂůĂĚŝŶĂŵŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂĚŝĂĚĂƐ͛ŚĂĐŽŵƉƚĂƚĂŵďƵŶĞƋƵŝƉĚĞƐŝƐ
dinamitzadors i un coordinador. A més també hi han participat set mestres i el
personal de ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘
Ğ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ƐĞ͛Ŷ ĚĞƐƉƌğŶ ƋƵĞ ƚĂŶƚ ůĂ realització dels tallers i el fòrum
ĐŽŵůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſĚĞůƐĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƐƐ͛ŚĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƚƐĞŐŽŶƐĂůůžƉůĂŶŝĨŝĐĂƚĞŶƋƵĂŶƚĂ
ŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐŝƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘
7.2.- Valoració qualitativa
Valoració de la participació dels infants
Si em de valorar la participació dels infants podem dir que ha estat molt positiva i la
seva implicació en el projecte ha estat molt elevada.
,Ğŵ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƋƵĞ Ă ů͛ŚŽƌĂ ĚĞ ƚƌĞďĂůůĂƌ Ăŵď ĞůůƐ ĠƐ ŵŽůƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞƐƐĞƌ
coherents i que la relació entre allò que feim i allò que els ensenyam sigui clara i
perduri en el temps.
Ens hem trobat moments en que degut a la seva implicació es demanaven quin sentit
tenia obrir les persianes per aprofitar llum solar per no haver de menester utilitzar
ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƋƵĂŶ ƐĞŵƉƌĞ͕ ƉĞƌ ŶŽƌŵĂ͕ Ɛ͛ĞŶĐĞŶĞŶ ĞůƐ ůůƵŵƐ Ă ůĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ͘ YƵĞ ĞůƐ ŝŶĨĂŶƚƐ
siguin crítics amb el que els envolta és molt important i creim que la tasca de
ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂĐŝſ ŝ ƌĞĨůĞǆŝſ ƐŽďƌĞ ĐŽŵ ŚĞŵ ĚĞ ƉĂƐƐĂƌ Ă ů͛Ăcció ha estat ben
Associació Escull Solidari. c/Gabriel Maura, 9 Palma Tel 971 24 70 94 www.esculleduca.com
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desenvolupada. Seria interessant pensar molt les accions que es pactin amb les
comissions ambientals de centre de cada escola per tal que aquestes es vulguin i
puguin posaren marxa. És per això que creim que els destinataris han de ser tota la
comunitat educativa incloent al personal docent i no docent del centre.
Ŷ ĂůŐƵŶĂ ŽĐĂƐŝſ Ă ƐƵĐĐĞŢƚ ƋƵĞ ů͛ĂĐĐŝſ ƉƌŽƉŽƐĂĚĂ ŶŽ Ɛ͛ŚĂ ƉŽŐƵƚ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌ͘ Ŷ ƵŶ
ĚĞůƐĐĞŶƚƌĞƐŶŽĞƐǀĂƌĞŶƉŽĚĞƌƉŽƐĂƌďŽƚĞůůĞƐĚ͛ĂŝŐƵĂĂůĞƐĐŝƐƚĞƌŶĞƐĚĞůƐǁăƚĞƌƐƉĞƌƚĂů
Ě͛ĞƐƚĂůǀŝĂƌĂŝŐƵĂƉĞƌƋƵğůĞƐĐŝƐƚĞƌŶĞƐĞƐƚĂǀĞŶĞŵƉŽƚƌĂĚĞƐĚŝŶƐůĂƉĂƌĞƚ͘ A un altre es
ƌĞƚŝƌĂƌĞŶůĞƐďŽƚĞůůĞƐĚĞƐĚĞĐŽŶƐĞƌŐĞƌŝĂĚĞŐƵƚĂƋƵĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚĚ͛ĂŝŐƵĂƋƵĞƌĞƐƚĂǀĂĂů
depòsit no era suficient per a que els inodors quedassin nets. I en un altre centre es
retiraren perque espanyaven la cisterna.
Una altra de les iniciatives era encendre els llums de les zones comuns quan fos
necessari i tal efecte els infants realitzaren cartells però en un dels centres la directriu
ƋƵĞƐĞŐƵŝĞŶĚĞƐĚĞĐŽŶƐĞƌŐĞƌŝĂĞƌĂƋƵĞĞůƐůůƵŵƐĚĞůďĂŶǇŚĂǀŝĞŶĚ͛ĞƐƚĂƌĞŶĐĞƐŽƐ͘
En la resta de casos elƐ ƚĂůůĞƌƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌĞŶ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚ ŝ Ɛ͛ŽďƚŝŶŐƵĞƌĞŶ ĞůƐ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ
esperats.
Valoració dels mestres dels centres participants
WĞƌ ƚĂů ĚĞ ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ŐƌĂƵ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſ ĚĞůƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐ ĚĞůƐ ĐĞŶƚƌĞƐ Ɛ͛ŚĂ ĨĞƚ ƵŶĂ
enquesta a on es recollien les seves impressions. >͛ĞŶƋƵĞƐƚĂĐŽŶƐƚĂĚĞĚƵĞƐƉĂƌƚƐ͗ƵŶĂ
part en que es valora el grau de satisfacció ĂŵďƌĞƐƵůƚĂƚƐƋƵĞǀĂŶĚĞů͛ϭĂůϱŝƵŶĂĂůƚƌĞ
on podien escriure el que més els havia agradat i allò que es podria millorar. A
continuació detallam aquestes valoracions:
ValoƌĂĐŝſĚĞůĂƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſĚ͛ϭĂϱ͗
Mitges de la valoració sobre la informació del projecte
- Informació prèvia: 3,67.
- Informació durant el programa: 3.
Mitges de la valoració sobre la formació
- Continguts: 3,67.
- Idoneïtat: 4.
- Formadors: 4,67.
- Material: 3,67.
Mitges de la valoració sobre el fòrum
- Espais: 3.
- Desenvolupament: 3,34.
Mitges de la valoració sobre la metodologia
- Recursos: 3,67.
- Aprenentatge: 4.
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MItja de la valoració sobre la direcció
- Disponibilitat per resoldre qüestions: 4.
Mitges de la valoració sobre els horaris
- Les hores dedicades són les adequades?: 3,34.
- Els dies de les activitats són idonis?: 3,34.
Valoració global: 3,5.
Valoracions de desenvolupament sobre allò més satisfactori i allò que es pot millorar
El millora ha estat:
- ŶƐŚĂŶĂŐƌĂĚĂƚƚŽƚĞƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĞůƐŶŝŶƐƐ͛ŚŽŚĂŶƉĂƐƐĂƚďĠ͘
- ůŵŽŶŝƚŽƌĚ͛ƐĐƵůů͘
- >ĂďŽŶĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͘
^͛ŚĂƵƌŝĂĚĞŵŝůůŽƌĂƌ͗
- ůĐĂůĞŶĚĂƌŝƉĞƌƋƵğůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐŶŽŚĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌĐŽŶĐĞŶƚƌades al darrer trimestre.
- WĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚ͗ƌĞĨŽƌŵĞƐĂůĐĞŶƚƌĞƉĞƌĂŵŝůůŽƌĂƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚĚĞůŵĂƚĞŝǆ
(aixetes amb polsadors, etc.)
- La coordinació amb els tutors per a no repetir continguts.
ů͛ŚŽƌĂĚĞĨĞƌůĞƐĞƐƚĂĚşƐƚŝƋƵĞƐƐ͛ŚĂĚĞƚĞnir en compta que aquestes són de només
tres centres i per lo tant és important veure les valoracions de manera individualitzada.
Per aquesta raó adjuntam les valoracions lliurades pels mestres de cada centre a la
memòria.
Valoració ĚĞů͛ĂƐƐŽůŝŵĞŶƚĚĞůƐŽďjectius
ůƐŽďũĞĐƚŝƵƐŵĂƌĐĂƚƐƐ͛ŚĂŶĂƐƐŽůŝƚ satisfactòriament.
ůƐŝŶĨĂŶƚƐƚĞŶĞŶĐůĂƌĞůƐĐŽŶĐĞƉƚĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐƋƵĞƐ͛ŚĂŶĞǆƉůŝĐĂƚĂůĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐũĂƋƵĞ
posteriorment els han reforçat amb fitxes i jocs.
A més a més els infants han demostrat un interés per aplicar allò après no només al
centre escolar sinó també a casa seva. Molts infants feien preguntes per poder aplicar
ŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĞƐƚĂůǀŝĞŶĞƌŐğƚŝĐĂůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƐĞƐ͘
En tot moment han volgut prendre part de forma activa en els canvis que es puguin
desenvolupar dins la seva escola i han estat crítics amb la gestió ambiental del centre
ƉĞƌƚĂůĚĞƉŽĚĞƌŵŝůůŽƌĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſĂĐƚƵĂů͘hŶĂĚĞůĞƐĐƌşƚŝƋƵĞƐŵĠƐĚĞƐƚĂĐĂĚĞƐĠƐů͛ƷƐ
Ě͛ĂŝǆĞƚĞƐ ƐĞŶƐĞ ƉŽůƐĂĚŽƌ ũĂ ƋƵĞ ŵŽůƚĞƐ ǀĞŐĂĚĞƐ ƋƵĞĚĞŶ ŽďĞƌƚƐ Ăŵď Ğů ĐŽŶƐĞƋƺĞŶƚ
desaprofiƚĂŵĞŶƚĚĞů͛ĂŝŐƵĂ͘
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8.-ASPECTES A TENIR EN COMPTE
El projecte, en línees generals, ha seguit la programació gràcies a la bona disposició
ƚĂŶƚĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĐŽŵĚĞůƐŵĞƐƚƌĞƐ͘dŽƚŝĂŝǆžƐĞŵƉƌĞŚŝŚĂĂƐƉĞĐƚĞƐƋƵĞĞƐƉŽĚĞŶ
ŵŝůůŽƌĂƌƉĞƌƚĂůĚ͛ĂŶĂƌĂƵŐŵĞŶƚĂƚ la qualitat any rere any. Els aspectes susceptibles de
millora són els següents:
- Proposar compromisos que engresquin no només ů͛ĂůƵŵŶĂƚ sinó a tota la comunitat
educativa.
- Implicar al personal docent i no docent en la preparació del projecte.
- No concentrar totes les activitats al darrer trimestre, distribuir-les al llarg del curs.
- ĞƌĐĂƌǀŝĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞůƐŵĞƐƚƌĞƐƚĞŶŐƵŝŶĐůĂƌĞƐůĞƐĚĂƚĞƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘;Ŷ
la reunió informativa es podria elaborar un document on Ajuntament i centre educatiu
ĂĐŽƌĚĂƐƐŝŶĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚ͛una manera clara i concisa).
- Durant el desenvolupament del fòrum el dinamitzador ha de dur el guió que han
preparat tots els infants, Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ si ells no completen la seva intervenció, el
dinamitzador pot complementar la seva intervenció evitant que es perdi la informació.
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9.-ANNEXES
Sessions realitzades per centres
Valoracions lliurades pels mestres de cada centre.
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SESSIONS REALITZADES PER CENTRES
Centre

Horari

Sessions
Temàtica

Acció

CP Puig de Sa Morisca
CP Puig de Sa Ginesta
CP Ses Rotes Velles 1
CP Ses Rotes Velles 2
CP Puig de Sa Morisca
CP Puig de Sa Ginesta
CP Ses Rotes Velles 1
CP Ses Rotes Velles 2
CP Puig de Sa Morisca
CP Puig de Sa Ginesta
CP Ses Rotes Velles 1
CP Ses Rotes Velles 2
CP Puig de Sa Morisca
CP Puig de Sa Ginesta
CP Ses Rotes Velles 1
CP Ses Rotes Velles 2
CP Puig de Sa Morisca
CP Puig de Sa Ginesta
CP Ses Rotes Velles 1
CP Ses Rotes Velles 2

10:15h a 11:00h
9:00h a 10:00h
8:00h a 9:00h
9:00h a 10:00h
10:15h a 11:00h
9:00h a 10:00h
8:00h a 9:00h
9:00h a 10:00h
10:15h a 11:00h
9:00h a 10:00h
8:00h a 9:00h
9:00h a 10:00h
10:15h a 11:00h
9:00h a 10:00h
8:00h a 9:00h
9:00h a 10:00h
10:15h a 11:00h
9:00h a 10:00h
8:00h a 9:00h
9:00h a 10:00h

Aigua (recurs escàs)
Aigua (recurs escàs)
Aigua (recurs escàs)
Aigua (recurs escàs)
Aigua(contaminació)
Aigua(contaminació)
Aigua(contaminació)
Aigua(contaminació)
Energia
Energia
Energia
Residus
Residus
Residus
Residus
Residus
Preparació fòrum
Preparació fòrum
Preparació fòrum
Preparació fòrum

Cartell
Botella
Botella
Botella
Dinàmica
Dinàmica
Dinàmica/Cartell
Dinàmica/Cartell
Cartell
Cartell
Cartell
Cartell
Cartell
Cartell
Cartell
Cartell
Cartell/presentació
Cartell/presentació
Cartell/presentació
Cartell/presentació

Dia 5 de juny es va celebrar el fòrum a Paguera amb la participació de tots els grups.
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