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Títol 
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA 

Gestió de residus 
 

Fer un bon ús dels 
contenidors que hi ha 
distribuïts en els diferents 
espais de l'escola. 
 
Potenciar la recollida 
selectiva; incloent el 
compostador. 

Revisió de les papereres del pati i 
passadissos. 
 
Fer la recollida selectiva 
correctament; buidant els 
contenidors de paper els dimecres 
al contenidor i abocant la matèria 
orgànica al compostador. 

Tot l'any Gestió sostenible 
Comissió 

ambiental 
Manteniment 

Setmana dels 
residus 

 
Informar de la quantitat 
de residus que generem. 
 
Prendre consciència de la 
necessitat de reducció de 
residus. 

Cada curs realitzarà el taller que va 
quedar establert l’any passat.  
 
Consisteixen en tallers realitzats 
amb materials reutilitzats: plàstics, 
cartrons, roba,... 

1r Trimestre (novembre) Cultura de Centre Escola 
 
 

Manteniment 

Gestió del paper 

Seguir fent ús de la 
Plataforma Digital per 
afavorir la reducció de 
paper. 
 
Seguir amb la utilització de  
paper reciclat a les aules. 
 

Continuar fent entrega de les 
circulars per via web d'escola i 
començar a fer ús de la 
comunicació escola-famílies a 
través de la Plataforma Digital. 
 
Utilitzar paper reciclat dins les 
aules. 

Tot l’any Gestió Sostenible 

Direcció del 
Centre, 

professorat i 
famílies 

Continuïtat 

AGROECOLOGIA  

L’Agroecologia 

Conscienciar als alumnes 
d'una agricultura propera, 
més sostenible i més 
saludable. 

Pel dia mundial del Medi Ambient, 
es duran a terme diverses 
activitats als diferents cicles 
d’Infantil i Primària, dissenyades i 
dirigides pel comitè ambiental. 
 

3r Trimestre Cultura de Centre 
Comunitat 
educativa 

Continuïtat  

 

 



ESTALVI ENERGÈTIC 

Estalvi energètic 
i canvi climàtic 

Analitzar els mecanismes 
bàsics que regeixen i 
condicionen el medi físic, 
valorar com hi repercuteix 
l’activitat humana. 

Pel dia mundial del Medi Ambient, 
es duran a terme diverses 
activitats a l’ESO, dissenyades i 
dirigides pel comitè ambiental de 
l’ESO. 

3r Trimestre Cultura de Centre 
Comunitat 
educativa 

Continuïtat  

AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR 

Canvi climàtic 

Encoratjar a l'alumnat a 
debatre sobre el canvi 
climàtic. 
 
Treballar de manera 
interdisciplinari. 
 
Fer entendre el canvi 
climàtic com un problema  
global , on aspectes i 
accions diàries en el 
nostre entorn local tenen 
repercussió. 

Fer un programa de treball i debat 
sobre el canvi climàtic de manera 
que s'impliquin diferents 
assignatures. 

2n Trimestre Currículum 
3r d’ESO i Cicle 

Superior 
Manteniment 

Auditoria 
energètica 

Potenciar un lloc de debat 
entre l'alumnat de l'escola 
i els d'altres centres. 
 
Potenciar l'estalvi 
energètic dins i fora de 
l'escola. 
 
Difondre el treball que 
s'està realitzant i millores 
que podem fer a les 
nostres llars. 
 
 

L'auditoria energètica s'introdueix 
dintre del currículum de segon 
d'ESO i en la matèria de 
tecnologia. S'elaborarà en anàlisi 
de l'escola i es donarà eines per 
millorar la nostre eficiència 
energètica. 

3r Trimestre Currículum 2n d’ESO Continuïtat 

 
Hort escolar i 
compostatge 

Gaudir i aprendre del 
treball a l’hort d’una 
forma experimental i 
vivencial. 
 
Continuar amb la tècnica i 
el treball del 
compostatge. 
 

Cicle Inicial seguirà duent a terme 
el conreu de l'hortet. 
 
Els alumnes de CS s'encarregaran 
de dur a terme el treball del 
compostador. 

Tot l’any Currículum 
Cicle Inicial i Cicle 

Superior 
Manteniment 



COMITÉ AMBIENTAL  

Comitè 
ambiental 

Responsabilitzar als 
alumnes amb la 
sostenibilitat del centre i  
del seu entorn. 
 
Definir les tasques dels 
delegats ambientals. 
 
Implicar als alumnes en les 
decisions i actuacions. 

Potenciarem que els delegats 
ambientals de l'escola puguin fer-
se el projecte seu, participant en el 
disseny de les actuacions. 
 
Participació en les accions 
d'agenda 21 escolar. 

Tot l'any 
Cultura de Centre i 

local 
Comissió 

ambiental 
Manteniment 

SORTIDES I ACTIVITATS LÚDIQUES 

Sortides escolars 
i Colònies 

Realitzar activitats fora de 
l'àmbit escolar 
relacionades amb la 
conserva de l'entorn i el 
Medi Ambient. 
 
Sensibilitzar als alumnes 
per la conservació del 
medi natural. 

Excursió al Delta del Llobregat 
 
CEM ( Sitges) 
 
La Verema 
 
Descoberta de la vegetació de 
Torreblanca. 

Tot l’any Currículum  Primària i ESO Manteniment 

Gimcana 

Treballar de manera lúdica 
algun dels aspectes 
curriculars que tenim 
marcats en la comissió 
ambiental (enguany, 
l’agroecologia) 
 
Implicar als delegats 
ambientals en la 
planificació. 

Celebrem el Dia Mundial del Medi 
Ambient en una jornada lúdica i al 
mateix temps potenciant valors 
mediambientals. 

3r Trimestre Cultura de Centre Escola Continuïtat  

DIA DE LA FRUITA 

Dia de la Fruita 

Incentivar menjar fruita. 
 
Seguir treballant la 
reducció d'embolcalls. 

Continuem amb el dia de la fruita 
els dimarts. 

Tot l’any 
Cultura i gestió 
sostenible de 

centre 

Comunitat 
educativa 

Manteniment 

 

 

 

 



NADAL SOSTENIBLE 

Nadal Sostenible 
Conscienciar, per Nadal, 
del consum responsable i 
sostenible. 

Decoració dels espais d'educació 
infantil amb decoracions fetes 
amb materials reutilitzats. 
 
 

1r Trimestre 
Cultura i gestió 
sostenible de 

centre 

Comunitat 
educativa 

Manteniment 

Manualitat de 
Nadal 

Realitzar les manualitats 
de Nadal amb materials 
reutilitzats. 

Incentivar a tot el professorat a 
realitzar les manualitats de Nadal 
amb materials reutilitzats per no 
generar tants residus ni malgastar 
material nou. 

1r Trimestre  
Gestió sostenible 

de Centre 
Escola Nova 

TAPS SOLIDARIS 

Taps solidaris 
Recollir taps de plàstic per 
a fins solidaris. 

Seguint la iniciativa del curs passat 
en la recollida de taps per realitzar 
un arbre nadalenc, s’iniciarà la 
recollida de tals durant tot el curs 
per després obtenir diners a través 
del reciclatge i donar-los a 
campanyes solidàries. 

Tot l’any 
Cultura i gestió 
sostenible de 

centre 

Comunitat 
educativa 

Continuïtat  

INFORMACIÓ 

Pàgina web i 
blog de l’escola 

Crear un nou bloc per 
millorar la informació 
relacionada amb el medi 
ambient amb la comunitat 
educativa. 

Crearem un nou bloc que anirà 
vincular a la pàgina web de l’escola 
perquè tota la comunitat 
educativa estigui informada. 

Tot l’any Cultura de Centre 
Comissió 

ambiental 
Nova 

Mascota del 
Medi Ambient 

 

Utilitzar la mascota com a 
eina de divulgació 
d'informació. 

Utilitzar la mascota com a mitjà de 
comunicació amb informació 
relacionada amb el medi ambient. 

Tot l’any Cultura de Centre 
Comissió 

ambiental 
 Manteniment 

Decàleg 

Divulgar i informar a tots 
els cursos i famílies el per 
què som Escola Verda. 

Repartir i explicar a totes les 
classes de l’escola el nostre 
decàleg mediambiental. Totes les 
aules hauran de penjar un 
exemplar en un lloc visible i fer-se 
responsable de complir-lo. 

1r Trimestre Cultura de Centre 
Comissió 

ambiental 
Nova 

Tauler informatiu 

Utilitzar un tauler al costat 
de la mascota per 
informar a tota l’escola de 
les activitats relacionades 
amb el Medi Ambient que 
es duen a terme. 

Al costat de la mascota i la 
recollida de taps, utilitzarem un 
tauler per penjar fotos, retalls, 
murals,... amb totes les activitats 
que duem a terme relacionades 
amb el Medi Ambient. 

Tot l’any Cultura de Centre 
Comissió 

ambiental 
Nova 

 


