
PLA D’ACCIÓ CURS 2015-16  
COL·LEGI VERGE DE LA SALUT 
 

Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ 

Actualització del 
bloc ambiental 

Informar a les famílies 
sobre les actuacions 
ambientals que portem a 
terme al centre. 

 
Els/les alumnes de secundària 
aniran actualitzant el bloc, 
explicant les actuacions i 
esdeveniments relacionats amb el 
medi ambient. 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

 
Currículum 

Professorat 
 

Alumnes 
Continuïtat 

Implantació de la 
e-circular 

Fer arribar a les famílies, 
les circulars a través del 
correu electrònic. 

 
Per tal de reduir el consum de 
paper i assegurar que la informació 
arriba a les famílies, utilitzarem el 
correu electrònic. 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

Gestió de 
l’edifici/escola 

Secretaria 
Professorat 

Direcció 
Pares 

Continuïtat 

Delegats verds 
Participar a la comissió 
ambiental com a alumnes, 
aportant idees i opinions. 

 
Com a mínim, un alumne per classe 
des de 3r de primària a 4t ESO 
pertanyerà a la subcomissió 
ambiental.  
Es reuniran una vegada al mes 
aproximadament. 
 

Tot l’any Clima escolar 
Alumnes 

 
Professors 

Continuïtat 

REDUCCIÓ DELS RESIDUS  

Portem 
carmanyola 

Reduir els embolcalls de 
l’esmorzar. 

 
Demanarem a les famílies que els 
nens portin l’esmorzar en 
carmanyola tot evitant qualsevol 
tipus d’embolcall com tetrabriks, 
ampolles... 

Tot l’any 

Clima escolar 
Millorar la gestió de 

recursos 
Millora de l’entorn 

Famílies 
 

Alumnes 
Continuïtat 

 
 



Fem sabó amb 
oli usat 

Reciclar oli usat per fer 
sabó. 

 
Els nens de Cicle Superior faran un 
taller on observaran que, amb oli, 
aigua i sosa càustica poden fer 
sabó. Observaran les reaccions 
químiques que succeeixen i es 
reflexionarà sobre l’ús de l’oli en el 
dia a dia. 
 

Segon trimestre Currículum 
Professorat 

 
Alumnes 

Continuïtat 

Reducció 
d’envasos per 

part de l’AMPA 

Reduir els residus a les 
activitats i festes que 
organitza l’AMPA 
(castanyada, Nadal, 
carnaval...) 

 
Proposarem a l’AMPA que faci una 
petita inversió comprant gots 
reutilitzables i que es facin servir a 
les festes deixant 1 euro com a 
penyora (es poden quedar el got 
pel preu d’1 euro o retornar-lo). 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

Gestió de l’edifici 
Millora l’entorn 

AMPA 
 

Alumnes 
Continuïtat 

Pla específic de 
reducció d’ús del 

paper 

Continuar reduint l’ús del 
paper. 

Potenciar l’ús de la pissarra digital. 
Ús del llibre digital. 

Documents digitals a la xarxa local. 
Tot l’any Clima escolar 

Professorat 
 

Alumnes 
Continuïtat 

GoogleDocs / 
Moodle 

Interacció digital 
Reducció de paper 
Estalvi de temps. 

 
Realitzar treballs en grup i entrega 
de deures o documents per la 
plataforma GoogleDocs. 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

 
Millora l’entorn 

Professorat 
Alumnes 

Pares 
Continuïtat 

Reutilització dels 
materials dels 

tallers i 
laboratoris 

Reduir consum. 

 
Ús reiterat del mateix material a 
les aules de Tecnologies i 
laboratoris per no demanar-ne de 
nou. 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

Millora de la gestió 
de recursos 

Professorat de 
ciències 
Alumnat 

Continuïtat 

Recollida de la 
matèria orgànica 
i COMPOSTADOR 

Aprofitament dels 
recursos. 

El menjador i l’hort farà una 
recollida selectiva de tovallons i 
residus orgànics. 

Tot l’any 
Clima escolar 

 
Currículum 

Monitors, 
cuineres del 
menjador i 
alumnes de 

primària i 
secundària 

Nova 



Papereres de 
recollida 
selectiva 

Reduir i reciclar el paper. 
A cada classe hi ha una paperera 
per paper reciclat i el reutilitzat. 

Tot l’any 
Clima escolar 

Millora de la gestió 
de recursos 

Professors 
 

Alumnes 
Continuïtat 

Ús dels llibres 
Reutilitzar llibres de text a 
través de la socialització. 

 
S’organitzarà des de l’AMPA, amb 
l’ajut dels pares interessats. 
Des de la comissió ambiental els 
ajudarem tot el que estigui a les 
nostres mans. 
Els professors concretaran 
mínimament les condicions en les 
quals haurien d’estar els llibres per 
a les classes. 
 

Inici de curs 13-14 

Clima escolar 
 

Millora els recursos 
 

Millora de l’entorn 
 

Hàbits de les 
famílies 

AMPA 
 

Famílies 
 

Alumnes 

Continuïtat 

HORT  

Plantació de 
plantes 

aromàtiques 

Donar a conèixer el 
creixement i vida d’una 
planta. 

 
Plantació de plantes aromàtiques a 
l’entrada del centre i organitzar als 
alumnes per la seva cura. 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

 
Currículum 

Alumnes 
Professors 

Avís dels alumnes 
Nova 

Creació d’un hort 
nou 

 
Fer curricular les activitats 
de l’hort: tria de les 
plantes, cura i recollida de 
la collita. 
 

La cura de l’hort serà una activitat 
conjunta de primària i secundària. 
L’hort és a terra i real. 

Tot el curs 
Clima escolar 

 
Currículum 

Alumnes 
Professors 

Avís dels alumnes 
Nova 

ENERGIA 

Ús de 
l’electricitat 

Reduir consum elèctric. 

 
Apagar els llums de la classe i 
passadissos sempre hi hagi llum 
natural. 
 

Tot l’any 
Clima escolar 

Gestió sostenible 
del centre 

Professors 
 

Alumnes 
Continuïtat 

Auditoria 
energètica 

Quantificar els recursos 
energètics gastats. 

Seguiment de les factures de la 
llum i el gas. 

Tot l’any 
Clima escolar 

Gestió de l’edifici 

 
Alumnes 

Professors 
Direcció Personal 

no docent 
 

Continuïtat 



Protocol 
d’actuació per la 

calefacció 
Anàlisi del consum de gas. 

 
Seguiment dels dies que és 
necessària la calefacció i dels que 
no. 
Mesures d’actuació en cada cas. 
Obertura de finestres a l’hivern. 
 

Hivern 
Clima Escolar 

 
Gestió dels recursos 

Professors 
d’Escola Verda 

Continuïtat 

CURRICULAR 
PROJECTES 

Participació al 
Tinguem cura del 
planeta a nivell 
estatal 

Conscienciar. 
Exposició i participació a la 
Conferència estatal 

Tot l’any 
Clima escolar 

Millora de l’entorn 

Professors 
 

Alumnes 
Continuïtat 

Reciclatge d’oli 
Recollir el màxim d’oli d’us 
domèstic. 

Fundació Asproseat Tot l’any 
Clima escolar 

Millora de l’entorn 
Professors 
Alumnes 

Continuïtat 

De cara a l’any que ve es voldria incloure el dia del Medi Ambient de forma oficial, tot organitzant les activitats amb anterioritat per a poder gaudir-les millor i intentar implantar 
el tovalló de roba al Menjador. S’ha aprovat per majoria que, durant les colònies de Primària, es porti tovalló de roba de casa pels àpats.    

 


