
PLA D’ACCIÓ CURS 2014-15  

ESCOLA MESTRAL 
 

 

Títol 
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA 

Els residus 

Conèixer i comprendre la 
importància de la reducció 
dels residus, la seva 
reutilització i reciclatge. 

 

 

Continuar les activitats de 
reducció de residus 
establertes. 

Activitats curriculars al voltant dels 
residus, la seva reducció, 
reutilització i reciclatge dels 
mateixos a cicle inicial. 

Papereres de reciclar i reutilitzar 
paper. 

Realització de treballs fotocopiats  
a doble cara, llibret,...utilitzant 
sempre el model que estalvií més 
paper. 

Socialització de material (llibres de 
text, Diccionaris,..) 

Paper ecològic. 

E.mails a les famílies . 

Punts de recollida de paper i 
envasos al pati. 

Aprofitament esporàdic de 
deixalles orgàniques pel 
compostador. 

3r trimestre 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Alumnes 

Professors 

Personal no 
docent 

Agenda 21 local 

Nova 

Continuïtat 

 

 



El paper 

 

Conèixer i comprendre la 
importància de la reducció 
dels residus de paper, la 
seva reutilització i 
reciclatge. 

 

Fer paper reciclat amb els 
alumnes de parvulari. 

Activitats curriculars al voltant dels 
residus de paper, la seva reducció, 
reutilització i reciclatge dels 
mateixos a parvulari. 

Activitats curriculars i plàstiques 
donant a conèixer l'origen i creació 
del paper, la importància del seu 
bon ús, i el procés de reciclatge. 
Creació de paper reciclat que 
utilitzaran els alumnes de 2n de 
batxillerat per a fer les invitacions 
de la festa de final de curs. 

Tot el curs 

3r trimestre 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Alumnes 

Professors 

Personal no 
docent 

Mestres i 

alumnes de 

parvulari 

Nova 

Reutilització de 
l'oli 

Conscienciar als alumnes, 
mestres, personal no 
docent i familiars de la 
importància del reciclatge 
de l’oli per tal de millorar 
la qualitat de les aigües. 

 

Activitats curriculars al voltant del 
reciclatge de l’oli, recollida d’oli 
domèstic i escolar a 2n ESO. 

Explicació del projecte a la resta 
d’alumnes i participació en el 
procés d’infantil i primària per 
recollir l’oli. 

Tot el curs 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Alumnes 

Professors 

Personal no 
docent 

Nova 

 

HORT ESCOLAR I AGROECOLOGIA 

 

 

 

 

Agroecologia / 
Alimentació 

saludable 

 

Conèixer i comprendre 
què vol dir una 
alimentació saludable 

 

Esmorzem fruites de 
temporada 3 dies al mes 
(Pla consum de fruita a les 
escoles) 

Tallers de “ Let’s cook”  cicle mitjà 
( macedònia de fruites, pizza 
vegetal,...) 

Activitats curriculars al voltant de 
l’alimentació saludable i la 
piràmide dels aliments a cicle 
mitjà. 

Continuar amb el repartiment de 
fruites de temporada que ens 
dona l'ajuntament per esmorzar.  

Des de P3 fins a 6è de primària. 

Tot el curs 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Entorn local 

Alumnes 

Professors 

Personal no 
docent 

AMPA 

Equip de 
menjador 

Nova  

Continuïtat 



Hort escolar i 

compostador 

Mantenir l’hort escolar i 
elaborar activitats 
didàctiques. 

Continuar amb l’adequació de 
l’hort escolar per part dels 
alumnes de 6è. 

Plantada de tot parvulari i cicle 
inicial (Novembre) 

Manteniment de l’hort per part 
dels alumnes del Taller de CM. 

Recollida  durant una part de l’any 
dels residus orgànics del dinar per 
part dels alumnes. 

Manteniment del compostador 
per part dels alumnes 5è Prim. 

Collita dels productes de l’hort per 
incloure’ls al menú de l’escola 
mitjançant un taller al cicle mitjà 

Elaboració d’activitats didàctiques 
de l’hort . 

Tot el curs 

Clima escolar 

Currículum 

Entorn local 

Alumnes 

Professors 

Personal no 
docent 

Equip de 
menjador 

Continuïtat 

 

ESTALVI ENERGÈTIC 

Energia i canvi 
climàtic 

Construcció d’una aula 
energètica. 

 

 

 

 

 

A partir dels Treballs de recerca 
s’està construint una aula amb 
diferents panells energètics. 
Aquest curs s’acabarà el 
generador elèctric amb energia 
eòlica i un captador solar per 
alimentar el reg de l’escola. 

 

 

Tot el curs 

3r trimestre 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Professors 

Personal no 
docent 

AMPA 

Alumnes 

 

Continuïtat 

Final 

Nova 

 

 

 

 



 

 
AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR I DOCUMENTACIÓ DE CENTRE 

Hàbits 
sostenibles 

Fomentar el 
desenvolupament dels 
hàbits de sostenibilitat. 

Continuació de treball d’hàbits 
(càrrec de ”sostenibilitat”, obrir i 
tancar persianes, buidar 
papereres,.. i “cap i cua”, tancar 
llums, portes,...) i algun canvi en la 
infraestructura del centre 
(dosificadors per la reducció 
d’aigua canvi d’aixetes,..). 

Tot el curs 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Entorn local 

Alumnes 

Professors 

Personal no 
docent 

AMPA 

Continuïtat 

Sensibilitzem-nos 

Millorar la participació 
dels alumnes en el 
projecte Agenda 21/Escola 
verda. 

Creació d’espais o estones 
informatives per part dels alumnes 
on es faci saber les activitats que 
es fan als diferents cicles. El càrrec 
de delegat serà rotatori per cada 
classe. 

Tot el curs 

Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

Currículum 

Eli Ramirez 

Raül Garcia 

Joan Serrat 

Pere Carrera 

Nova 

Pati 
Participar en la neteja del 
pati. 

Torns de neteja del pati. 

 
Tot el curs 

Clima escolar 

 

Alumnes infantil , 
primària i ESO 

Professors 

Continuïtat 

TREBALL EN XARXA 

Seminari Agenda 
21 

Participar en el seminari 
de l’Agenda 21 per 
coordinar les actuacions 
de la xarxa local. 

Reunions mensuals entre el 
mestres de St. Feliu que participen 
en el projecte i l’Ajuntament de St. 
Feliu. 

Tot el curs 
Curricular 

Local 

Raül Garcia 

Pere Carrera 

Eli Ramírez 

Continuïtat 

III Congrés XESC 
/ V TROCAMBA 

Intercanviat experiències 
amb altres escoles de 
l’entorn comarcal i/o local 
per tal de millorar les 
nostres actuacions. 

Participació Congrés i la Trocamba 
per l’intercanvi d’experiències. 

1r i 3r trimestre 
Curricular 

Local 

Raül Garcia 

Pere Carrera 
Continuïtat 
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