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PLA D’ACCIÓ CURS 2015-16  
ESCOLA PAU VILA 
 

 

Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 
implicats 

Situació 
 

RESIDUS: 
Treballem les 
3R’s 

Reduir la producció de 

residus.  

Fer visible i possible la 
utilització de materials 
més sostenibles. 
 
Fomentar i facilitar la 
recollida selectiva de les 
fraccions que generem a 
l’escola. 

Separar els residus de cada 
contenidor a totes les àrees de 
l’escola. 
Continuar amb l’ús de la 
carmanyola o la bossa de roba. 
Reciclar i reutilitzar el paper. 
Revisar que els contenidors 
estiguin ben senyalitzats. 
Revisar que el racó verd estigui 
amb els seus documents. 
Fomentar la reutilització de 
llibres.  

Al llarg del curs 
Cultura de centre 

Gestió 
 

Mestres 
Personal de 
menjador 

Personal de 
neteja  

Alumnes 
Famílies 

Manteniment 
 

Actuacions en 
xarxa amb 
altres escoles 
de l’Agenda 21 
de Sant Feliu o 
de la XESC 
 
 
 

 Curs de formació d’Agenda 21 
Escolar (Sant Feliu) 
TROCAMBA 2016 
Fòrum XESC. 
 Al llarg del curs 

Millora de 
l’entorn. 

 
Comissió 

Agenda 21 
Comissió de 

delegats verds 
 
 

Manteniment 
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PARTICIPACIÓ 
AMBIENTAL: 
Continuar amb 
la comissió de 
nens i nenes 
verds.  

Adquirir responsabilitat i 

protagonisme per part 

dels alumnes en temes 

mediambientals i de 

participació. 

Trobar maneres i canals 

per fer visibles i 

transmetre a l’escola les 

actuacions que fem com 

a Escola Verda. 

Buscar la implicació dels 

alumnes en la presa de 

decisions i en el 

desenvolupament de les 

mateixes. 

 

Vetllar pel seguiment de 
responsabilitats de cada 
comissió. 
Mantenir els diferents 
indicadors per controlar el 
reciclatge. 
Continuar amb les assemblees 
de delegats i delegades verdes.  

Al llarg del curs 
Cultura de centre 

 

Comissió de 
delegats verds 
Comissió 
Agenda 21 
Escolar. 
 

Manteniment 
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Actuacions 
organitzatives 
de Medi 
Ambient  

 Programació anual. 
Reunions comissió Agenda 21 
escolar. 
Cicles d’intercanvi informació i 
programació d’activitats 
d’Agenda 21escolar.  
Assamblees i Delegats Escola 
verda. 
Agent verd (càrrec d’aula): 
encarregat d’apagar els llums i 
recollir els embolcalls dels 
esmorzars per evitar portar-los 
al pati.  
 

Al llarg del curs Cultura de centre 
Comissió 

Agenda 21 
Escolar 

Manteniment 
 

ENERGIA: 
Intentar reduir 
l’import del 
rebut 

Conscienciar l’alumnat i 
al professorat sobre la 
necessitat de reduir el 
consum energètic . 

Buscar responsables d’apagar 
aparells i llums de tota l’escola. 
 

Al llarg del curs 
Gestió de recursos 
Currículum. 

Comissió de 
delegats verds. 
Comissió 
Agenda 21 
Escolar. 
Equip de 
mestres. 
Alumnes.  
 

Nova 
 

HORT ESCOLAR: 
Posada en 
marxa de l’hort 
escolar  

Aprofitar el potencial 
educatiu que té tenir 
cura d’un hort, tant pel 
que fa coneixements 
relacionats amb les 
plantes i el medi natural, 
com pel foment de 
valors i actituds 
responsables amb 
l’entorn.  

Divisió de tasques entre els 
alumnes de cicle superior. 
Xerrades d’assessorament amb 
els pagesos del municipi. 
Creació de parcel·les dins l’espai 
de l’hort. 
Instal·lació del sistema de reg. 
Muntatge i posada en marxa del 
compostador.  

Al llarg del curs 

Clima escolar. 
Currículum. 
Millora de 
l’entorn. 

Equip de 
mestres de cicle 
superior. 
Alumnes.  
AMPA 

Continuïtat 
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Comitè ambiental d’alumnes 

 
Continuació de 
les reunions del 
comitè 
ambiental i de 
les tutories, com 
a motor de 
l’escola en la 
presa de 
decisions. 

 
Afavorir la 
conscienciació de tots 
els alumnes de l’escola.  
Dinamitzar els diferents 
grups-classe. 
Fer el seguiment dels 
acords d’escola presos 
en cursos anteriors i dels 
que es vagin prenent. 
Fomentar les iniciatives 
dels alumnes. 
 
 
 
 

 
Tots els tutors i tutores ecològics 
es reuniran periòdicament amb 
la Comissió Ambiental i tots junts 
formaran el Comitè Ambiental. 
Els tutors/es ecològics faran el 
seguiment de les actuacions 
iniciades en cursos anteriors: 
paper, alumini, aigua, llum, etc. i 
de les que es vagin prenent. 
També portaran les iniciatives de 
les classes al Comitè i les del 
Comitè a les classes. 

Tot el curs Cultura de centre Alumnat 
Manteniment 

 

Consum de recursos (aigua, llum, paper...) 

 
Ús responsable 
del paper. 
 

 
Potenciar la utilització 
dels fulls per les dues 
cares.  
Intentar reduir el consum 
de paper. 
 
 

 
Millorar l’ús responsable del 
paper, promovent la utilització de 
paper reciclat sempre que sigui 
possible. 
Potenciar el seu estalvi 
mitjançant la realització de 
fotocòpies a dues cares i la 
possibilitat d’enviar les 
comunicacions a les famílies via 
e-mail. 

Tot el curs Gestió 

Alumnat 
Professorat 

Famílies 
 

Reforç 
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Energia 

Estalvi 
d’energia. 
 
 

Tancar els radiadors dels 
espais que no s’utilitzen 
habitualment. 
Continuar amb l’hàbit de 
tancar finestres i portes 
per evitar pèrdues 
innecessàries de calor.  
Tancar les portes 
exteriors de l’escola per 
evitar pèrdues 
innecessàries de calor. 
Crear la figura dels 
controladors energètics 
que serien els 
encarregats de controlar 
que els llums quedin 
apagats quan marxem 
de l’escola. 

Buscar mesures per tal de reduir 
i evitar les pèrdues i el 
malbaratament d’energia al 
centre: tancar les portes i 
finestres per evitar pèrdues de 
calor, aprofitar la llum natural 
sempre que sigui possible, 
tancar els radiadors que no són 
necessaris,....  

Al llarg del curs 

 
 
 
 
Gestió de l’edifici 

Alumnat 
Professorat 

 
Reforç 

Residus 

El tractament 
dels residus: 
Reforçar la 
correcta 
separació dels 
residus. 
 

Continuar reduint i/o 
reciclant els envasos i 
embolcalls dels 
esmorzars. 
Incidir perquè a casa 
gestionin bé els residus. 
Incidir perquè al pati 
llencin cada residu a la 
paperera corresponent. 
Canviar el cubs que 
s’han trencat o que estan 
descolorits. 

Continuar fomentant la utilització 
de carmanyoles, boc’n roll, etc. 
Millorar el reciclatge en el pati 
utilitzant els contenidors adients. 
Reposar els rètols de les 
papereres que estiguin 
malmesos. 

Tot el curs 
 

 
Gestió de l’edifici 

Entorn local 
Clima escolar 

Currículum 

 
Tota la 

comunitat 
educativa 

 
Manteniment 

 

El tractament 
dels residus. 
 
 

Continuar reduir i/o 
reciclant els envasos o 
embolcalls dels 
esmorzars. 

Revisar que les papereres del 
pati tinguin els símbols en bon 
estat. 
Canviar els símbols que calgui. 

Tot el curs Gestió 
 

Alumnat 
Professorat 

 
Manteniment  
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Utilització dels 
materials 
elaborats sobre 
residus. 

Aprendre a gestionar els 
residus mitjançant  jocs. 

Jugar als diferents jocs elaborats 
en el seminari de fa diversos  
cursos. 

A determinar Currículum 
Alumnat 

Professorat 
Continuïtat 

Hort, compostador i verd a l’escola 

El pati com a 
espai verd. 

Tenir cura de les plantes 
aromàtiques que es van 
plantar fa dos cursos. 

Tenir cura i conservar l’espai de 
pati creat el curs passat. 
Nomenar uns grups 
responsables d’aquesta tasca. 

Tot el curs 
 

Gestió 

Alumnat 
Professorat 

Famílies 
Manteniment 

El compostatge. 
 

Continuar amb el treball 
de la compostadora. 
Estudiar el cicle de la 
matèria. 

Mantenir la compostadora a 
l’hort. 
Observar com es va efectuant el 
procés del compostatge. 

Al llarg del curs 
Cultura de centre 

Curricular 
Gestió 

Alumnat 
Professorat 

Monitors/es de 
menjador 
cuinera 

Manteniment 

 
Manteniment de 
les jardineres. 

 
Revisar i adequar les 
jardineres que ho 
necessitin. 
 

 
Arreglar les jardineres que ho 
necessiten. 
 
Fer el manteniment al llarg del 
curs. 
 

Setembre 
 

 
Tot el curs 

Gestió de l’edifici 
Clima escolar 

Alumnat 
Professorat 

Manteniment 

 
Continuïtat amb 
l’ hort 

 
Posada en marxa d’un 
hort escolar amb la 
participació activa de 
l’alumnat i de les famílies 
de l’escola.  
 

 
Continuar la feina amb un grup 
d’alumnes per plantar i pensar 
com  realitzar-ho i mantenir-lo al 
llarg del curs. 

Tot el curs 
Gestió 

Currículum 

Alumnat 
Professorat 

Famílies 
Continuïtat 
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Treball en xarxa 

 
Participació en 
les iniciatives 
proposades des 
de l’ajuntament 
o altres 
organismes 
locals. 

Col·laborar i participar en 
les propostes que ens 
arribin des de l’Agenda 
21 escolar de Sant Feliu. 

 
Donar suport a 
l’Ajuntament en 
campanyes ciutadanes 
que fomentin la 
sostenibilitat. 
 

 
Participar en les iniciatives 
proposades des de l’ajuntament 
o altres organismes locals. 
 

Tot el curs Entorn Alumnat 
Professorat 

 
Manteniment 

Alimentació saludable 

 
El dia de la 
fruita. 

 
Promoure hàbits 
saludables. 

 
Mantenir un dia a la setmana per 
a que els nens i nenes portin 
fruita per esmorzar. 
 

Els dimecres de tot el 
curs. Currículum 

Tota la 
comunitat 
educativa 

Continuïtat 

 

 

 

 

 

 

 


