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Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

REDUCCIÓ DE RESIDUS 

Reducció de 
residus 

Crear hàbits en tota la 
comunitat educativa. 
 
(Cada acció té definit el 
seu sistema d’avaluació) 

Difusió de la informació del centre 
a través del correu electrònic i 
utilització de doble cara en la 
fotocopiadora. 
 
Posar a totes les classes safates 
per fer servir el paper per les dos 
cares i contenidors de recollida 
selectiva. 
 
Procurar que l’alumnat 
s’encarregui de buidar-los en el 
contenidors corresponents. 
 
Treballar la “setmana europea de 
prevenció de residus”. 
 
Tenir cura del compostador 
(plantilla de recollida de dades 
comitè ambiental). 
 
Recollida de taps de plàstic per 
una ONG (plantilla de recollida de 
dades consergeria). 
 
 

Durant tot el curs 

Millorar la cultura 
del centre 

 
Gestió  sostenible 

del centre 
 

Currículum 

Professorat 
 

Alumnat 
 

AMPA 
 

Personal no 
docent 

 
 

Continuïtat 

 

 

 



COMITÈ AMBIENTAL EN ACCIÓ 

Comitè Ambiental 
en acció 

Aconseguir una major 
autonomia de l’alumnat. 

Realització reunions setmanals 
amb el Comitè, per dur a terme el 
Pla anual (avaluació llista 
d’assistència). 
 
Participació en el fòrum de la 
XESC. 
 
Manteniment del bloc (avaluació 
analitzant les diferents entrades i 
actualitzacions). 
 
 IV Concurs de fotografia 
(avaluarem el nombre de 
participants, intentant superar els 
del curs anterior). 
 
Projecte: Tinguem cura del 
planeta. 
 
Transmetre a tota la comunitat 
educativa el contingut del pla 
d’acció, per aconseguir una millora 
en la cultura de centre. 
 
Esbrinar quines accions del pla 
estan curricularitzades  en les 
diferents àrees. 
 
Curricularitzar les accions del pla 
que no ho estiguin i que ho 
permetin. 

Durant tot el curs 
reunions setmanals 

Millorar la cultura 
de centre 

 
Gestió sostenible 

del centre 
 

Currículum 

Professorat 
 

Alumnat 
Continuïtat 

AGENDA ESCOLAR 

Què fem amb 
l’Agenda Escolar de 

mediambient i 
desenvolupament 

Reflexionar sobre tots 
els temes que apareixen 
a l’agenda. 

Fer les activitats que apareixen a 
l’agenda, de forma activa i 
reflexiva a les tutories i ciències 
naturals  
(s’avaluarà l’ús de l’agenda amb un 
qüestionari que es passarà als 
tutors de cada curs). 

Una activitat trimestral 

Millora la cultura de 
centre 

 
Currículum 

Professorat 
 

Alumnat 
Manteniment 



JARDÍ 

El jardí de d’institut Millorar l’entorn 

Conèixer i treballar plantant 
algunes espècies al jardí. 
(s’avaluen els coneixements a 
l’àrea de ciències). 
 
Plantació de noves espècies a 
l’entrada. 
 
Apadrinar un jardí o parc de Sant 
Feliu (proposta) 

Durant tot el curs 

Millora la cultura de 
centre 

 
Gestió sostenible 

del centre 
 

Currículum 
 

Entorn local 
(col·laboren en les 

tasques de 
jardineria els 

alumnes de l’escola 
Taller St. Jordi) 

Professorat 
 

Alumnat 
 

Personal no 
docent 

Manteniment 

EL RACÓ DEL MEDIAMBIENT 

El Racó del 
mediambient 

Pintar el suro del fons 
per millorar la 
presentació. 
 
Informar a tothom de 
les tasques 
mediambientals. 

És un lloc de reflexió i informació 
per a tota la comunicat educativa. 
 
(s’avaluarà el contingut i la seva 
existència, amb un qüestionari que 
es passarà als delegats de cada 
curs). 

Durant tot el curs 
 

Es renova el material 
exposat 

 
També si exposen les 

fotografies presentades 
al III concurs 
“Naturfoto” 

Millora la cultura de 
centre 

 
Currículum 

 

Professorat 
 

Alumnat 
Manteniment 

DIA DEL MEDIAMBIENT 

Dia del 
mediambient 

Conscienciar i gaudir  
d’unes activitats 
lúdiques. 

Realització de diferents activitats, 
multidisciplinars. 
 
Mercat d’intercanvi.  
Neteja de la Riera o zona de Sant 
Feliu. (Let’s clean up Europe!) 
 
(el professorat participant 
s’encarrega d’avaluar la jornada) 

Juny 

Millora la cultura de 
centre 

 
Currículum 

 
Millora de l’entorn 

local 

Professorat 
 

Alumnat 
 

Personal extern 

Manteniment 
 

Nou 

 

 

 



LLIBRES ESCOLARS 

Intercanvi i venda 
de llibres escolars 

(AMPA) 

Estalviar costos a les 
famílies i reduir la 
despesa de paper. 
Fomentar la 
sociabilització. 

Aconseguir tota una xarxa 
d’intercanvi de llibres amb on 
estat. 

Juny, juliol i setembre. 
 

Amb alguna intervenció 
durant el curs si hi ha 

algun alumne nou. 

Millora la cultura de 
centre 

 
Millora de l’entorn 

local 

Alumnat 
 

Professorat 
 

AMPA 

Manteniment 

INTERCANVI DE LLIBRES EL DIA DE SANT JORDI 

Intercanvi de llibres 
el dia de Sant Jordi 

Fomentar la lectura. 
 
Augmentar les relacions 
interpersonals. 

(Avaluarem la participació de 
l’intercanvi de llibres comparant el 
nombre de participants i de llibres 
de cada curs). 

Abril (Sant Jordi) 

Millora la cultura de 
centre 

 
Millora de l’entorn 

local 

Alumnat 
 

Professorat 
 

AMPA 

Manteniment 

HÀBITS SALUDABLES 

Hàbits saludables 
Fomentar hàbits 
saludables. 

Redir el pes de la motxilla: Fent 
servir l’armari a la classe; una 
llibreta per varies assignatures. 
 
Potenciar l’esmorzar saludable (a 
les tutories) i el seu embolcall 
ecològic. 
 
Al crèdit de síntesi és tracta 
l’alimentació (2n ESO). 
 
Camina Olorda (sortir de l’institut a 
l’hora del pati, per fer una 
caminada). 
 
Buscar mecanismes per poder 
introduir el consum de fruita en els 
esbarjos. 

Principalment el primer 
trimestre i continuarà 

fent el seguiment 
durant la resta de curs 

Millora la cultura de 
centra 

 
Currículum 

Professorat 
 

Alumnat 
Manteniment 

 

 

 

 

 



AIGUA 

Aigua 

Crèdit de síntesi de 4t 
ESO. 
 
Reflexionar, analitzar i 
exposar el diferents 
conflictes de l’aigua 
(Dept. Socials). 
 
*Reparació comptador 
de l’aigua per tenir 
millor accès a la 
consulta del consum. 
 

 
 
 
 

1r trimestre (1r ESO) 
 

Currículum  Nou 

CANVI CLIMÀTIC I EL VERD URBÀ 

Canvi climàtic i el 
verd urbà 

Reforçar continguts de 
la programació 
d’anglès. 
Petjada ecològica (parc 
Can Rigal). 
Departament d’anglès. 
 

L’alumnat de 2n ESO participa en 
l’activitat organitzada per AMB en 
anglès a Can Rigal. 

26-27 març   Nova 

 

 


