
1 
 

 
 
 
Escoles Associades  de la UNESCO (Xarxa PEA ) 
 
Informe  anyal  de la xarxa PE A 
 
 

Any lectiu: 2017-2018 

 
Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp. Principat d’Andorra 
 

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  

Adreça electrònica: 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                                                       70% 
La pau i els drets humans                                                                                            10% 
L’aprenentatge intercultural                                                                                          10% 
                                                                                         
 
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 escolares d’altres països; indiqueu els països i si aquests centres escolars participen 
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en la xarxa PEA). 
 

4. Commemoracions de dies, anys o decennis internacionals proclamats per les Nacions Unides. 
En aquest cas, descriviu l’activitat organitzada aquest curs: 

 

- Dia internacional de la llibertat de premsa . Per celebrar el Dia internacional de la llibertat de 
premsa, el 3 de maig vam tenir a la biblioteca de l’escola l’exposició Cartooning for Peace. Els 
alumnes van tenir l’oportunitat de reflexionar sobre la manera com els dibuixants de premsa han 
tractat temes com la religió, la censura, el racisme, els drets de les dones i dels nens, els conflictes 
bèl·lics... 

 
-  Clean-up Day.  El 12 de maig del 2017 vam celebrar la diada del medi ambient participant en la 
recollida de brossa del torrent que tenim al costat de l’escola. Des de primera hora del matí fins a les 
11.30 hores, els alumnes i els professors de la comissió d’Escola Verda van estar netejant aquest 
espai. A aquestes tasques s’hi van sumar l’equip directiu, el ministre d’Educació, la ministra de Medi 
Ambient, la directora d’Escola Andorrana i el cònsol major d’Encamp. La valoració feta pels alumnes 
d’Escola Verda es va traslladar a les diferents classes on es va fer una reflexió sobre la importància 
del respecte de la natura. 
 
- Dia mundial de la diversitat cultural . Tot i que aquest dia se celebra el 21 de maig, la nostra 
escola va celebrar la Festa de la multiculturalitat el dimecres 5 d’abril per tal d’encabir-la en la UT 4 
de primer curs de primer cicle. Els alumnes de primer van oferir aquesta festa a les famílies i els 
amics organitzant tallers de música, dansa, jocs tradicionals... i un tast de cuina internacional. 
L’objectiu és apropar alumnes i famílies a la diversitat cultural del centre i del món. 
 
- Celebració del Dia mundial del somriure. El 7 d’octubre, amb l’objectiu de conscienciar els 
alumnes de la importància de les bones maneres per millorar la relació amb les persones que 
formem part de l’escola. 
 
- Participació en la Cursa contra la fam , el 19 de maig. Alumnes de tots els cursos i professors 
van participar en la cursa per ajudar a combatre la fam al món. 

 
 
 
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 treballem en projectes propis. 
 
Projecte Apadrinem un ximpanzé .  
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L’Institut Jane Goodall, que s’encarrega de la protecció animal, ha llançat una campanya per 
apadrinar ximpanzés. Aquesta campanya consisteix a recollir mòbils i, per cada 30, adoptar un 
ximpanzé. Amb aquest projecte la nostra escola vol anar més enllà de l’apadrinament. Pretenem 
sensibilitzar la comunitat educativa de l’explotació infantil que hi ha al darrere de l’extracció de 
coltan (necessari per a les bateries dels mòbils) al Congo.  
 
- Exposició i participació en la xerrada sobre les fe stes d’interès cultural i el patrimoni 
immaterial a Andorra a càrrec de l’antropòloga Isab el de la Parte. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
- Participació en la 25a Marató de TV3 . El dissabte 17 de desembre vam celebrar una festa 
solidària al centre en què va participar la comunitat educativa, els alumnes i les famílies. L’objectiu 
era recaptar diners per a la investigació de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. 
 
 
 

5. Repercussions  
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Amb l’objectiu de promoure la qualitat de l’educació al vostre país, descriviu de manera global i 
resumida les repercussions dels projectes realitzats per les escoles associades en: 
 
 
 
6. Comunicació  i visibilitat  
 
La nostra escola utilitza el correu electrònic per comunicar a les famílies les celebracions i els 
projectes. D’altra banda, també es pengen al Facebook de l’escola totes les activitats que es 
van realitzant. També hem anat penjant en el calendari del Moodle de l’escola totes les activitats 
relacionades amb els dies internacionals treballats a l’escola, així com els reculls fotogràfics de 
cada esdeveniment. 
 
7. Objectius obtinguts i previstos  
 
Indiqueu els principals objectius obtinguts durant aquest curs 
 
 
 

ACTIVITAT OBJECTIUS 
  
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 conscienciar-se 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. 
 

Recollida 
d’aliments per 

a Càritas 

 

Apadrinem un 
ximpanzé 

 

Visites del Cor 
d’Encamp a 

les 
residències 

d’avis 
d’Andorra 

 

Dia del medi   Recollida de deixalles i neteja de les zones brutes de la parròquia  
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ambient 
(Clean day) 

  d’Encamp. 

Projecte Un 
hort a 

l’escola 

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

Xerrades 
sobre les 

festes 
d’interès 
cultural a 
Andorra 

(Isabel de la 
Parte) 

Sensibilitzar els alumnes de la importància del patrimoni cultural. 

 
 
 
 
 
8. Observacions i suggeriments  
 

  


