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Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA 

Reducció de 
residus 

-Reduir els embolcalls 

dels esmorzars. 

-Implicar  a totes les 
famílies en la reducció 
de residus. 

• Tots els alumnes, des de P3 
fins a 6è portaran l’esmorzar en 
una carmanyola o en un 
boc’and’roll. 

Tot el curs - Clima escolar - Comissió A21 
- Claustre 
- Alumnes 
- PAS 
- Famílies 

Manteniment 
 

Reciclatge 

-Separar el paper. 
-Separar els residus 
generats a l’esmorzar 
en contenidors al pati. 
-Reciclar piles 
 

• A cada aula hi ha una 
paperera reciclatge de paper. 
També hi ha alguna capsa o 
safata per al paper que es pot 
reutilitzar.  
• Recollida de les fraccions 
orgànica, grisa i plàstic dels 
esmorzars al pati. 
• Reciclatge de piles en un 
contenidor especial: els 
delegats mediambientals en 
faran difusió a les aules. 

Tot el curs - Clima escolar 
- Gestió de l’edifici 

- Alumnes  
- Claustre 

Manteniment  
Nova 
 
 
 
 
 
 

Reciclatge 
d’orgànica al 
menjador 

-Reciclar els residus 
orgànics generals al 
menjador i a la cuina. 

• El menjador separarà 
l’orgànica i l’Ajuntament  la 
recollirà tots els dies.  

 - Clima escolar 
- Gestió de l’edifici 

- Menjador 
- Agenda 21 

Nova 

 

 

 

 
 

 

 

Escola 

ONMANY 

Sant Feliu de 

Llobregat 

 



 

Reciclatge i 
solidaritat 
 

-Fomentar la 
participació i la 
implicació tant dels 
alumnes com de les 
famílies en un projecte 
que relaciona el medi 
ambient amb la 
solidaritat. 
-Conscienciar els 
alumnes en la 
importància d'ajudar a 
altres persones 
mitjançant petits gestos 
solidaris. 

• Implicació de tota la 
comunitat educativa en la 
campanya de recollida de taps 
de plàstic amb finalitat solidària 
per a la fundació GAEM  i per 
altres causes solidàries. 

Tot el curs - Clima escolar 
- Àmbit social 

- Comissió A21 
- Claustre 
- Alumnes 
- PAS 
- Famílies 

Manteniment 

 

HORT ESCOLAR I AGROECOLOGIA  

El nostre hort -Gaudir de l’horticultura 

i adquirir una actitud de 

respecte pel medi 

ambient i per la feina de 

pagès. 

-Identificar les plantes i 
els vegetals que es 
cultiven a l’hort.  

• Manteniment d'un espai 

cultivable a l'aire lliure habilitat 

per poder treballar amb els 

alumnes, incloent continguts 

curriculars vinculats a l'hort, 

agroecologia, consum de 

proximitat... 

Tot el curs - Clima escolar 
- Gestió de l’edifici 
- Currículum 

- Alumnes 
- Agenda 21 
- Claustre 

Manteniment 

La Cistella de 
l’hort 

Fomentar l’ interès per 

l’hort i completar 

coneixements amb 

informacions sobre 

cultius, calendaris de 

pagès, contes, dites... 

• Preparació per part de la 
comissió d’agenda 21 d’una 
cistella de recursos sobre hort 
que anirà passant per totes les 
aules de P5 a 6è durant el 
segon i tercer trimestre. 

Tot el curs  - Clima escolar i 
curriculum 

- Agenda 21 
- Claustre  
- Alumnes 

Nova 



Agroecologia -Presentar a les 
reunions de delegats 
mediambientals 
coneixements sobre 
agroecologia i 
alimentació sostenible 
per tal que ho trasmetin 
a l’aula. 

Elaboració de material a les 
sessions de la comissió 
d'agenda 21 de l'escola, en 
forma de petites càpsules de 
coneixement sobre diferents 
temes relacionats amb 
l'agroecologia i l'alimentació 
sostenible per trasmetre-ho als 
alumnes a les reunions d’agents 
mediambientals. 

Tot el curs Currículum Agenda 21 
Alumnes 
 

MantenimentA
mpliació 

Càpsules de 
vitamines 

-Elaborar material en 
forma de càpsules amb 
rodolins i informació 
sobre fruites i verdures 
per explicar als alumnes 
de P4 a 6è la 
importància d’una bona 
alimentació. 

-Els alumnes de 6è presentaran 
cada setmana a la resta de 
classes de P4 a 6è una càpsula 
sobre una fruita o una verdura 
amb l’objectiu de conscienciar 
els alumnes sobre una 
alimentació variada i la 
importància de menjar 5 fruites 
o verdures al dia. 

Tot el curs Currículum Agenda 21  
Alumnes 

Nova 

ESTALVI ENERGÈTIC I DE RECURSOS 

Estalviem 
energia 

-Fer activitats de 
conscienciació i hàbits 
d’estalvi energètic. 
-Dur a terme al menys 
una activitat per cicle 
durant el curs fent 
servir els recursos del 
projecte “Menys CO2 a 
Sant Feliu”. 
 
 

•Participació per cicles o nivells 
en activitats de conscienciació 
d'estalvi energètic, intentant 
fer-les coincidir amb diferents 
diades significatives a nivell 
mediambiental (setmana 
europea de prevenció de 
residus, dia de l'energia, dia de 
l'arbre...) 
• Es faran servir activitats  de 
conscienciació d'estalvi 
energètic creades per la 
comissió d'Agenda 21 local o 
per la comissió d'agenda 21 de 
l'escola. 

Tot el curs - Clima escolar -
Gestió de l’edifici 

- Currículum 

- Agenda 21 
- Claustre 
- Alumnes 

 

Manteniment 

 



 

Estalviem aigua 
a l'escola  

-Realitzar una activitat 

de conscienciació 

d'estalvi de recursos 

naturals (l'aigua). 

-Conscienciar els 

alumnes de la 

necessitat de consumir 

responsablement 

l'aigua. 

- Estalviar en el consum 

d'aigua. 

Durant el curs escolar es 
proposarà als agents 
mediambientals que pensin una 
actuació per dur a terme sobre 
aquest tema, tant per a infantil 
com per a primària. Aquesta 
proposta es dinamitzarà a 
l'assemblea de delegats 
mediambientals i es durà a 
terme amb l'ajuda dels agents 
mediambientals. 

Tot el curs - Clima escolar 
- Gestió de 

l'edifici. 
 

- Agenda 21 
- Alumnes 
- Claustre 
- PAS 

Manteniment 
Ampliació 

 

AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR I DOCUMENTACIÓ DE CENTRE 

Cartellera 
mediambiental 

-Informar i implicar a 
tots els alumnes en les 
accions que s’estan  
portant a terme a 
l’escola en relació a 
mesures que preserven 
el medi ambient. 
-Implicar els alumnes en 
les problemàtiques 
mediambientals del seu 
entorn i del món 
mitjançant la recerca de 
notícies. 

•Actualitzarem el plafó 
d’anuncis amb notícies de medi 
ambient, informacions i 
actuacions dels alumnes sobre 
medi ambient. Ho farem amb la 
participació dels agents 
mediambientals. 

Tot el curs - Clima escolar 
- Gestió de l’edifici 

- Agenda 21 
- Claustre 
- Alumnes 

Manteniment 

 

 

 

 



 

Delegats 
mediambientals 

-Consolidar les funcions 
dels agents 
mediambientals: tancar 
llums, llençar el paper al 
contenidor, assistir a les 
assemblees i fer-ne 
difusió... 
-Mantenir les reunions 
d’agents 
mediambientals i 
potenciar-les fent-ne 
una al mes i les que 
siguin necessàries per 
nivells, cicles... en 
funció de les diferents 
actuacions. 
-Recollir i dur a terme 
les propostes 
generades a les 
assemblees de delegats 
mediambientals. 
 

• Els agents ambientals de P4 a 

6è assistiran a les reunions i 

transmetran informacions a la 

seva classe. 

• Els agents ambientals de 3er 

a 6è realitzaran les tasques 

mediambientals assignades. 

● Els alumnes proposaran 

diferents actuacions, en triaran 

tres per fer durant el curs i els 

delegats de 3r a 5è seran els 

encarregats de dinamitzar-les. 

• Els alumnes de 3er a 6è 
participaran en la TROCAMBA. 
• Els alumnes de 6è 
participaran en el Fòrum de la 
XESC. 

Tot el curs - Clima escolar 
- Gestió de l’edifici 
- Currículum 

- Agenda 21 
- Claustre 
- Alumnes 

Manteniment  

TREBALL EN XARXA  

Participar en l’ 
Agenda 21 
Escolar de Sant 
Feliu 

-Implicar a tots els 
estaments de la 
Comunitat Educativa en 
el programa de 
l’Agenda 21: mestres, 
alumnes, AMPA, 
famílies i PAS. 

• Impulsar i consolidar 
estratègies mediambientals 
adreçades a tota la comunitat 
educativa i gestionar les 
activitats mediambientals 
promogudes per alumnes i/o 
mestres. 

Tot el curs - Clima escolar - Comissió A21 
- Claustre 
- Alumnes 
- PAS 
- AMPA 

Manteniment 

 

 

 



Treball en xarxa 
 

- Formar part de 
l'Agenda 21 local i 
participar en les 
diferents activitats 
pròpies de l'Agenda 21 
local (cursets, 
TROCAMBA, XESC...) 

• Participació en activitats 
adreçades als alumnes per tal 
de fomentar la seva implicació i 
participació en activitats fora 
de l'escola (Trocamba i Xesc) 
• Col·laborar amb la resta de 
docents de l'Agenda 21 local 
per tal d'impulsar activitats 
entre centres (visites a horts 
escolars...) 

Tot el curs - Clima escolar 
- Àmbit local 

- Agenda 21 
-Claustre 
-Alumnes 

Manteniment 

Bloc de 
l’Agenda 21 de 
l’escola 

-Anar actualitzant el 
bloc de l’Agenda 21. 

• Mantenir el bloc com una 
eina de consulta i d’activitats 
per als alumnes de l’escola. 

Tot el curs - Clima escolar 
- Currículum 

- Alumnes 
- Agenda 21 
- Claustre 

Manteniment 
 
 
 
 

 

 

 


