
PLA D’ACCIÓ CURS 2014-15  
SALVADOR ESPRIU 
 

 

Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

RRR 

RRR 
Aprofundir en el treballa 
de les 4Rs. 

Aprofundir amb activitats de 
tutories els hàbits de sostenibilitat, 

sobretot el de les 4R’s 
Des de la comissió es proposaran 

activitats relacionades amb les 4r’s 
destinades a cada cicle, Activitats 
que quedaran dins cada carpeta 

verda.  

Durant tot el curs 

Context curricular 
 

Clima escolar 
 

Gestió de recursos 

Mestres 
 

Alumnes 
Continuïtat 

PILES 

Les piles 
Reduir els residus de piles i 
aparells electrònics. 

Potenciar el contenidor de piles 
(Apilo XXII) amb activitats 

engrescadores. 
Els agents verds potenciaran en 

tutories i amb una caixa de recollida 
de piles que es quedaran a cada aula 

a fi de facilitar i recordar aquest 
objectiu.  

Durant tot el curs 

Clima escolar 
 

Incidència en 
l’entorn 

Comissió 
Ambiental 

 
Agents Verds 

 
Comunitat 
Educativa 

Inici 

 

 

 

 

 

 



AGENTS VERDS 

Agents Verds 

Implicar de forma directa 
l’alumnat en el treball de 
temes ambientals. 
 
Concretar les actuacions 
dels Agents Verds i donar-
hi protagonisme actiu dins 
els projectes 
mediambientals de 
l’escola. 

Els Agents Verds recolliran les 
propostes dels seus grups, les 
posaran en comú i es decidirà 
quines es porten a terme. 
 
El comitè mediambiental decidirà 
com es realitzaran les diferents 
actuacions i ho comunicarà a la 
resta de la Comunitat Educativa. 
 
Conscienciar els companys de tenir 
un consum responsable. 
 
Les actuacions concretes d’aquest 
curs són: 

- Tenir cura de les 
jardineres del pati. 

- Manteniment de l’hort 
d’infantil. 

- Manteniment del 
compostador. 

- Control exhaustius de les 
llums enceses fora de les 
hores lectives. 

Durant tot el curs 

Clima escolar 
 

Incidència en 
l’entorn (famílies) 

Alumnes de 
quart, cinquè i 

sisè 
 

Coordinador de la 
comissió 

ambiental 

Continuïtat 

MENJADOR ECOLÒGIC 

Menjador 
ecològic 

Anar introduint nous 
menjar ecològics i de 
proximitat. 

El menjador de l’escola ja té 
menjars ecològics (llegums, 
fruites, arròs...), s’intentarà 
ampliar 

Durant tot el curs Clima escolar Empresa privada Continuïtat 

 

 

 

 

 



HORT ESCOLAR 

Hort Escolar 
Continuar i potenciar 
l’hort escolar i el jardí de 
l’escola. 

Continuar amb l’hort escolar a 
Cicle Superior i Educació Infantil. 
 
Consolidar les activitats a l’hort en 
els cicles Inicial i Mitjà. 
 
Implicar el comitè ambiental en el 
manteniment i preparació de la 
terra i les jardineres, amb l’ajut de 
mestres i famílies. 
 
Continuar amb el bon 
funcionament del compostador, 
aconseguint adob natural.  
Enguany el manteniment del 
compostador se’n  carregaran  els 
agents verds de l’escola.  
 
Planificar un treball de 
manteniment del jardí escolar 
(rosers) per part dels alumnes de 
6è. 

Durant tot el curs 

 
Context curricular 

 
Clima escolar 

 
 
 
 

Gestió de recursos 
 

Incidència en 
l’entorn 

Alumnes i 
professoral del 
cicle superior i 

d’educació  
 
 
 

Infantil 
 

Comitè ambiental 
 

Famílies 

Continuïtat 

PATI SOSTENIBLE 

Pati sostenible 
Fer del pati un espai 
sostenible. 

Portar a terme la recollida 
selectiva de residus en l’horari 
d’esbarjo, i intentar conscienciar a 
l’alumnat de la conveniència de 
crear menys residus (activitats 
proposades i portades a terme pel 
comitè ambiental). 
 
També es promourà el respecte 
cap a les plantes, arbres i hort que 
està en aquest espai. 
 
Crear espais de joc i de treball 

Durant tot el curs 

Clima escolar 
 

Incidència en 
l’entorn 

 
Context curricular 

Alumnat 
 

Professorat 
 

Comitè ambiental 
 

Famílies 

Continuïtat 

 

 



ESTALVI D’AIGUA I ENERGIA 

Estalvi d’aigua i 
energia 

Continuar treballant per 
tal de consolidar l’hàbit 
d’estalvi d’aigua i energia. 

Treball d’hàbits: tancar llums, 
portes, persianes, aixetes,... 
 
Control exhaustius dels llums 
encesos.  
Els agents verds de l’escola faran un 
recull de les llums que queden 
enceses en una graella. A final de 
cada trimestre es farà la valoració 
conjunta entre comissió i agents. Els 
resultats es posaran al coneixement 
de cada cicle.  
 
Continuant fent ús actiu al de la 
pàgina web “menys CO2 a Sant 
Feliu”.  
Les activitats proposades des de la 
comissió, preferentment seran 
escollides d’aquesta pàgina.  
Totes les activitats quedaran 
recollides dins de la carpeta verda 
corresponent.  
 

Durant tot el curs 

Context curricular 
 

Clima escolar 
 

Gestió de residus 

Comunitat 
educativa 

Continuïtat 

ACTIVITATS INTERCICLES 

Activitats 
intercicles 

Consolidar diferents 
activitats intercicles. 

Continuar ampliant les carpetes 
verdes amb activitats 
mediambientals per nivell i/o cicle. 

Durant tot el curs 
Clima escolar 

Context curricular 

Comissió 
ambiental 

Continuïtat 

LA MASCOTA 

La Mascota 

Fer ús de la mascota  
(Mónnet) com a fil 
conductor de les activitats 
mediambientals 

El Mónnet anirà acompanyant a les 
diferents carpetes ambientals cada 
vegada que es presenti una 
activitat. Sobre tot en el cicles 
inferiors (E.I. i C.I). 

Durant tot el curs 
Clima escolar 

 
Curricular 

Comissió 
ambiental 

 
Agents verds 

Inici 

 

 

 



RESIDU ZERO 

Residu Zero 

Exportar el projecte 
esmorzars amb residu 
zero a tota la comunitat 
educativa (AMPA, 
sortides…). 

Evitar el consum d’envasos i 
qualsevol altres tipus de residu, 
dintre de la comunitat educativa. 
Dins de les tutories es continua 
parlant i controlant (principalment 
les mestres) de que no es porti cap 
residu a l’escola, fent tornant a casa 
si aquest arriba a l’escola.  
 
També a les notes informatives de 
l’escola, així com a les reunions de 
pares es recordarà aquest objectiu, 
fent un incis important a les 
activitats extraescolar.  

Durant tot el curs 

Context curricular 
 

Clima escolar 
 

Gestió de residus 
 

Incidència sobre 
l’entorn 

Comunitat 
educativa 

Continuïtat 

DIA DE LA FRUITA 

Dia de la fruita 
Potenciar el consum de 
fruita, així com el treball 
del mercat de proximitat. 

Cada dimecres tots el nens/es de 
l’escola menjaran fruita per a 
esmorzar. 
 
Amb els alumnes de Cicle Superior 
s’aprofitarà per parlar 
d’agroecologia i del mercat de 
proximitat. 
 

Durant tot el curs 
Clima escolar 

 
Curricular 

Comunitat 
educativa 

Continuïtat 

 

 

 

 


