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     PLA D’ACCIÓ CURS 2015-16  
ESCOLA MIQUEL MARTI I POL 

 

 

Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

COMITÈ AMBIENTAL D’ALUMNES 

Comitè ambiental 
d’alumnes 

Dinamitzar el comitè 
ambiental d’alumnes a 
partir dels delegats verds 
de 3r i 4t, 5è i 6è. 

 
 
Realitzar reunions periòdiques amb 
eles mestres de la comissió de medi 
ambient i portar a terme les 
activitats proposades pels alumnes. 
 
Concreció de l’horari per tal de fer 
la difusió de les propostes per part 
dels delegats verds a la resta 
d’alumnes i a la comissió. 
 
Explicació dels acords per part dels 
delegats verds, a les seves 
respectives classes i fer-lo 
extensible als alumnes de 1r i 2n, 
per part dels delegats de 4t i 5è, 
respectivament.  
 
 
Al alumnes d’infantil també se’ls 
informarà d’accions puntuals en les 
que es vegin implicats (delegats 
verds de 6è). 
 
 

Al llarg del curs 
 
 
 
 
Al llarg del curs 
 
 
Al llarg del curs:  Els 
últims divendres de cada 
mes. 
 
 
 
 
Al llarg del curs quan es 
consideri convenient. 

 

Cultura de centre 

Comitè de mestres 
de medi ambient 

 
Professorat 

 
Delegats verds 

 
Alumnes 

Continuïtat 
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ESTALVIEM ENERGIA I AIGUA TOTS PLEGATS 

Estalviem energia 
i agua tots plegats 

Seguir amb el treball iniciat 
el curs passat sobre 
l’estalvi energètic i de 
l’aigua. 

  
Revisar i recordar les funcions del 
càrrec “D’APAGAR EL LLUMS I 
L’ESTALVI DE L’AIGUA” a cada grup 
classe. 
 
Conscienciar a tothom de: 
Apagar els  llums 
Apagar l’aire condicionat quan no 
és necessari. 
Fer un bon ús de l’aigua de la 
cisterna i de l’aixeta en general. 
 

Al llarg del curs 
Currículum 

 
Cultura de centre 

 
Professorat 

 
Alumnes 

 
Delegats Verds 

 
 

Altres persones de 
la comunitat 

educativa 

 
Continuïtat 

PLANTACIÓ D’ARBRES 

Plantació d’arbres 

 
Continuar amb  el 
seguiment dels arbres de 
l’escola. 
 
Els alumnes de P3 
s’encarregaran de l’ arbre 
que han deixat els alumnes 
de sisè que han marxat de 
l’escola. Hauran de fer el 
seguiment al llarg de 
l’escolarització. 
 
La resta d’alumnes faran el 
seguiment del seu  arbre. 
 
Anar completant els 
àlbums i les fitxes 
d’observació. 
 
Renovar anualment els 
rètols del arbres i els 
espantaocells. 

 
Es revisaran les fitxes dels arbres 
plantats a l’hort. 
 
Es continuarà fent  el seguiment del 
creixement dels arbres any rere any 
i es recolliran en un petit dossier 
amb fotos o il·lustracions. 
 
Mantenir  el registre general 
d’escola, de la comissió de medi 
ambient, dels arbres que 
corresponen a cada classe. 
 
Renovació dels rètols malmesos al 
curs anterior. 

 
 

Al llarg del curs 
Currículum 

Professorat 
 

Alumnes 

 
Continuïtat 
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TREBALLEM L’HORT I EL COMPOSTADOR 

Treballem l’hort i 
el compostador 

Treballar l’espai de l’hort 
dins del projecte “ELS 
NENS DE CINQUÈ 
TREBALLEM L’HORT” que 
portaran a terme els nens i 
nenes de cinquè. 
 
Elaborar el compost per 
part dels nens de cinquè. 

 
Treballar l’hort un dia a la setmana 
amb el grup partit. 
 
Introduir espècies. 
 
Reg de l’hort per part del alumnes 
de cinquè. 
 
Implicar a les famílies en el projecte 
de l’hort mitjançant l’AMPA i reunió 
de mares delegades. 
 
Continuar elaborant el compost per 
part del nens de cinquè. 
 

Al llarg del curs 
Curricular 

 
Clima escolar 

Professorat 
 

Alumnat de 5è 

Continuïtat 
 
 

 

MATERIALS DIDÀCTICS MENYS RESIDUS A SANT FELIU 

 
Materials 

didàctics menys 
residus a Sant 

Feliu 
 

Treballar les 3R i 
conscienciar de la seva 
importància 

A partir del material elaborat els 
cursos passats, fer la difusió dels 
mateixos als alumnes i mestres. 

A llarg del curs 
Context local 

 
Currículum  

Alumnat 
 

Professorat  

 
Continuïtat 

RECICLEM EL PLASTIC 

Reciclem el plàstic 
i el posem al 

contenidor groc 

 
 
Seguir amb la utilització 
dels contenidors grocs, 
dins l’aula, per poder 
reciclar el plàstic a l’escola, 
malgrat que haurem 
d’intentar evitar al màxim 
aquest tipus de residu. 
 
 

Seguirem reciclant el plàstic i 
posant-lo dins les capses que hi ha a 
cada classe i a la sala de professors. 

Al llarg del curs 
Cultura de centre 

 
Gestió de centre 

Alumnat 
 

Famílies 
 

Mestres 

Continuïtat 
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REDUIM PAPER 

Reduïm paper i 
reciclem als espais 

d’esbarjo  

Reciclar als espais 
d’esbarjo. 
 
Reduir paper. 

 
Els delegats verds recordaran amb 
alguna escenificació divertida  a les 
classes  els bons hàbits per tenir 
cura del nostre planeta. 
   Sobre els esmorzats 
   Reciclar correctament 
   Generar  menys residus 
 
Intentar incrementar els 
comunicats a les famílies via correu 
electrònic en comptes de fer servir 
fotocòpies en paper. 
 

Inici de cada trimestre 
 
 
 
 

Al llarg del curs 

Context local 
 

Currículum 

Alumnat 
 

Professorat  
Continuïtat 

PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Prevenció de 
residus: 

“Reutilització de 
l’oli usat” 

Continuar conscienciant  
als alumnes i les famílies de 
la importància de reduir el 
residus que contaminen el 
medi ambient.  

 
 
Recollir a l’escola l’oli usat generat 
a casa dels nostres alumnes. Amb la 
finalitat d’elaborar biodièsel, 
promogut per la fundació 
ASPROSEAT. 
Informació a les noves famílies de 
P3. 
 
 

 
Al llarg del curs 

 
 

Inici de curs: Reunió de 
pares. 

 
 

Entorn local 
 

Clima escolar 

Alumnat 
 

Professorat 
 

Alumnes 

Continuïtat 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT 

Difusió de les 
activitats de medi 

ambient 

Difondre a la comunitat 
educativa, les actuacions 
de medi ambient, 
realitzades a la nostra 
escola. 

Penjar i comunicar al Bloc de MEDI 
AMBIESNT, LOCATITZAT A LA WEB 
DE L’ESCOLA, les activitats que 
anem realitzant al llarg del curs. 

Al llar del curs 
Entorn local 

 
Clima escolar 

Professorat Continuïtat 
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SEMINARI AGENDA 21 ESCOLAR 

Seminari Agenda 
21 Escolar 

Participar en el seminari 
Agenda 21 Escolar. 

 
Intercanvi d’experiències. 
 
Sessions temàtiques. 
 
 
Participació en el Fòrum de comitès 
ambientals d’enguany. 
 
Participació en la TROCAMBA. 
 

Al llarg del curs 

Entorn local 
 

Clima escolar 
 

Gestió de centre 

Professorat 
 

Alumnat 
Continuïtat 

CELEBRACIÓ DEL DIA DEL MEDI AMBIENT 

Celebració del dia 
de Medi Ambient 

Buscar una proposta per 
celebrar a l’escola aquest 
dia. 

Les mestres de la comissió de medi 
ambient, juntament amb els 
delegats verds,  faran alguna 
proposta d’activitats que puguin 
realitzar els alumnes: sortida a 
Collserola. 

Setmana del Medi 
Ambient 

Entorn local 
 

Clima escolar 
 

Currículum 

Professorat 
 

Alumnat 
Nova 

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT A L’ESCOLA 
 

Activitat verda del 
curs 

 
 
 

Els delegats verds 
proposaran alguna activitat 
relacionada amb la cura del 
medi ambient. 

Es portarà a terme una de les 
propostes que facin. 

Al segon trimestre 
Clima escolar 

 

Professorat 
 

Alumnat 
Nova 

 

 


