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1. Dades de la persona que redacta l’informe de l’escola  
 
Nom i cognoms: Mariona Badia Gomis  

Adreça: carretera de les Riberaigües, s/n, Encamp  

Correu electrònic: ee20@andorra.ad  

 
 

2. Infor mació  sobr e els eixos de treball de l’escola 
 
En quins temes treballa principalment la vostra escola i en quin percentatge? 
 
Les preocupacions mundials i el rol del sistema de les Nacions Unides                     10% 
L’educació per a un desenvolupament sostenible                                                       30% 
La pau i els drets humans                                                                                            40% 
L’aprenentatge intercultural                                                                                          20% 
                                                                                         
 
3. Resultats 
 

En quins camps treballa la vostra escola durant el desenvolupament dels projectes? 
 
1. Innovacions pedagògiques i experimentació de material innovador (indiqueu quins):  
 

 
2. Visites d’estudi relacionades amb els temes escollits: 

 
 
3. Intercanvis i agermanaments amb altres escoles (activitats empreses conjuntament amb centres escolars 



d’altres països; indiqueu els països i si aquests centres escolars participen en la xarxa PEA): 

Projecte de les 7 claus i sa Dragonera  

Intercanvi amb l’IES Baltasar Porcel d’Andratx. Durant el curs escolar, els alumnes voluntaris de 
segon curs de segon cicle han treballat, conjuntament amb tres professors, la representació d’una 
llegenda d’Andorra; els alumnes de l’IES Baltasar Porcel ha fet el mateix amb una llegenda de 
Mallorca. El mes de febrer van venir els alumnes mallorquins a visitar Andorra i el mes de maig els 
nostres alumnes van visitar Mallorca. El resultat ha estat del tot positiu.  

 

 

 
 

4. Commemoracions de dies, anys, o decennis internacionals proclamats per les Nacions Unides. En aquest 
cas, descriviu l’activitat organitzada aquest curs: 
 
Tot i que el Dia de la no-violència i la pau és el 30 de gener, per motius logístics la nostra escola va celebrar-
lo el 9 de març del 2016. Per commemorar aquest dia i conscienciar l’alumnat sobre la importància de la pau 
al món i a l’escola, es van portar a terme diverses xerrades i vuit tallers: mapa mundi dels conflictes, arbre  
dels desitjos, titelles, cançons per a la pau, còmics, cal·ligrames i monòlegs. A més, vam rebre la visita de la 
Roser Porta, la qual va oferir una conferència i un taller sobre la Malala Yousafi. 
 
 

                                                           



 
 
 

 
 
Dia de l’immigrant (18 de desembre). Per celebrar aquest dia es va preparar una presentació per reflexionar 
sobre les causes i les conseqüències de la immigració al món. Vam fer especial atenció a la casuística 
d’Andorra, país multicultural per excel·lència. 
 

 
 
Clean Day. El 5 de juny vam celebrar la Diada del medi ambient participant en la recollida de brossa de 
diversos espais naturals de la parròquia d’Encamp. 
 
 
4. Projectes  emblemàtics  
 
La vostra escola participa en un o en diversos projectes emblemàtics de la xarxa PEA?        
En cas afirmatiu, en quins? 
 
No participem en cap projecte de la xarxa PEA però continuem treballant en el nostre projecte de l’hort i de 
les abelles. 
 
 
5. Repercussions  



Amb l’objectiu de promoure la qualitat de l’educació al vostre país, descriviu de manera global i resumida 
les repercussions dels projectes fets per les escoles associades en: 
 
 

 

6. Comunicació  i visibilitat  
 
Indiqueu els mitjans que la vostra escola utilitza per comunicar els projectes en el marc de la xarxa PEA: 
 
 
7. Objectius obtinguts i previstos 
 
Indiqueu els principals objectius obtinguts durant aquest curs 
 
 
 
 

Comissió  
Mallorca  

  

  Promoure la llengua catalana.   
  Intercanvi de coneixements de la cultura i les tradicions de Mallorca i Andorra.   
  Conviure amb companys d’altres llocs i cultures.   

  
Escola verda  

Apicultura  
   

Identificar i reconèixer el patrimoni natural del nostre entorn.  
Dominar l’art de l’apicultura com a instrument bàsic per cuidar i mantenir la 
població de les abelles.  
Mostrar interès i prendre consciencia de la importància de vetllar per la 
preservació del medi natural. 
Divulgar l’experiència i els coneixements adquirits. 

 
 

Dia de la no-
violència i la 

pau 

  Conscienciar l’alumnat de la importància de la pau, la tolerància, la    
  solidaritat, el respecte i la concòrdia. 
 

 
Dia del medi 

ambient 
(Clean Day) 

  Recollida de deixalles i neteja de les zones brutes de la parròquia  
  d’Encamp. 

 
Projecte «Un 

hort a 
l’escola» 

  Ensenyar als alumnes com es conrea un hort de forma sostenible i ecològica. 
 

 
Dia de 

l’immigrant 
 

  Reflexió sobre els motius que empenyen milers de persones a emigrar dels   
  seus països. 

 
 
Indiqueu els principals objectius previstos per al proper curs: 
 
 
8. Observacions i suggeriments 
 

  


