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Títol  
actuació 

Objectiu/s Breu descripció Calendarització Context/os 
Agents 

implicats 
Situació 

RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA 

Mantenir el sistema 
de recollida 

selectiva 

Mantenir el sistema de 
recollida selectiva. 

Fer un seguiment del funcionament 
de la recollida selectiva de residus. 
 
Continuar amb els assessors 
ambientals (5è) que a l’hora del pati 
ajuden a classificar els residus en el 
contenidor groc o marró. 
 
Activitats destinades a reduir els 
residus i a la conscienciació envers 
al tema. 

Des de principi de curs i 
durant tot el curs 

Clima escolar 
 

Gestió de l’edifici 

Tot els cursos de 
primària 

Comitè ambiental 
d'alumnes 

Continuïtat 

Elaboració de sabó 
amb oli reciclat 

Valorar la possibilitat de 
convertir un residu en un 
recurs. 
 
Recuperar coneixements 
més sostenibles. 

Primer veure com contamina l’oli 
emprat. 
 
Després, que cada alumne porti una 
mica d’oli emprat de casa per 
elaborar sabó. 
Es farà sabó sòlid i sabó líquid que 
es pot utilitzar per posar als 
dispensadors de sabó de l'escola. 

Segon trimestre 
 

Incloure-la com a 
activitat de les jornades 

pel medi ambient 

Gestió de recursos Alumnes de sisè Continuïtat 

Consolidar l’ús de 
les papereres del 

pati com a punts de 
recollida selectiva 

Fomentar la participació 
dels alumnes en la presa de 
decisions. 
 
Conscienciar sobre la 
necessitat de separar bé els 
residus. 
 

Tot l'alumnat a través del comitè 
ambiental participa en alguna acció 
per millorar la separació dels 
residus i el bon ús de les papereres 
del pati. 
 
 

Segon trimestre 
Clima escolar 

 
Gestió de residus 

Tota l’escola 
Comitè ambiental 

d'alumnes 
Continuïtat 

 



Ús de plats i safates 
de la cuina e l’escola 
i gots reutilitzables 

Reduir la producció de 
residus. 
Fer visible i possible la 
utilització de materials més 
sostenibles. 

Utilitzar plats i safates de la cuina 
de l’escola i gots reutilitzables a les 
celebracions de l’escola. 

Tot el curs 

Gestió dels recursos 
(sostenibilitat) 

 
Context educatiu 

Comitè ambiental 
de mestres 

Alumnat de tota 
l’escola 

Manteniment 

Reforç del treball 
amb els residus 

Conscienciar sobre la 
necessitat de fer una bona 
classificació dels residus i la 
necessitat de reduir la 
generació del mateixos. 

Tornar a treballar a través dels 
delegats ambientals i a les tutories 
el tema de la classificació dels 
residus, la seva gestió i la necessitat 
de reduir-ne els mateixos. 

Segon trimestre Context educatiu 
Delegats 

ambientals i 
tutor/es 

Manteniment 

Ampliar la recollida 
selectiva de l’oli usat 

Conscienciar sobre el 
problemes de desfer-se 
dels residus de formes 
inapropiades. 
 
Incentivar una gestió 
adequada dels residus. 

Ampliar la recollida selectiva de l’oli 
usat que fem a l'escola. Intentar 
que s'apuntin la majoria de famílies 
en aquest projecte. S'explicarà a les 
reunions de principi de curs, i es 
farà difusió d'aquest sistema de 
recollida. 

Primer  trimestre 

Cultura de centre 
 

Gestió dels recursos  
(sostenibilitat) 

Comitè ambiental i 
delegats 

ambientals 

Ampliació i 
consolidació 

Visites a les plantes 
de tractament de 

residus (depuradora 
i deixalleria) 

Conèixer el funcionament 
d’una depuradora i la 
deixalleria 

Visitar la deixalleria (5è) 
 
Visitar depuradora (6è) 

Tot el curs 
Context local 

 
Context educatiu 

Alumnat de cinquè 
i sisè 

Manteniment 

HORT ESCOLAR I AGROECOLOGIA  

L’hort escolar 

Aprendre el funcionament 
d’un hort. 
 
Introduir el tema de la 
contaminació dels 
herbicides, pesticides i 
fertilitzants químics. 

Continuar amb l’hort de l’escola. 
Des de principi de curs i 

durant tot el curs 

Context educatiu 
 

Currículum 
 

Clima escolar 

Alumnes de 
cinquè i sisè i 

mestre 
responsable de 

l’hort 

Continuïtat 

Funcionament d’un 
vermicompostador i 
d’un compostador 

de jardí 

Aprendre com funcionen 
ambdós tipus de 
compostadors. 
Veure com un residu 
tractat adequadament pot 
esdevenir un recurs valuós. 
Desenvolupar l’autonomia 
personal. 

Continuar amb el 
vermicompostador i el 
compostador del jardí. Ser 
autònoms amb el seu 
funcionament i ensenyar el ser 
funcionament a alumnes de cursos 
inferiors. 

Des de principi de curs i 
durant tot el curs 

Context educatiu 
 

Context curricular 
 

Clima escolar 

Alumnes de 
cinquè i sisè i 

mestre 
responsable de 

l’hort 
 

Personal 
menjador 

Continuïtat 

 

 

 



ESTALVI ENERGÈTIC  

Ampliar el treball de 
l’energia a l’escola 

Fer conscient l’alumnat que 
el consum energètic porta 
associats uns efectes 
d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, de 
contaminació i de 
conflictes. 

Donar a conèixer les conclusions de 
l’auditoria energètica que van fer 
els alumnes de sisè el curs passat, i 
a partir d’aquí prendre accions per 
millorar els hàbits energètics a 
l’escola. 
 

Primer trimestre 
Gestió de l’edifici 

 
Clima escolar 

Alumnes de sisè i 
delegats 

ambientals 
Continuïtat 

Auditoria energètica 

Conscienciar l’alumnat 
sobre la necessitat de 
reduir el consum 
energètics i adquirir 
coneixements sobre les 
conseqüències d’utilitzar 
un tipus d’energia o un 
altre. 

Els alumnes mesuren el consum 
energètic dels diferents aparells 
elèctrics i dels llums de l’escola per 
adonar-se’n de les conseqüències 
que se’n deriven. 

Segon trimestre Currículum Alumnes de sisè Continuïtat 

Conte sobre 
energia. La fada 

espavilada 

Conscienciar els alumnes 
sobre fer un ús racional de 
l’energia. 
 
Treballar entre alumnes de 
diferents edats. 

Els alumnes de sisè es preparen el 
conte de la “Fada espavilada” i 
l’expliquen als alumnes d’Educació 
Infantil i Cicle Inicial. 

Segon trimestre 
Clima escolar 

 
Context educatiu 

Alumnes 
d’educació infantil 

i Cicle Inicial de 
primària 

Nova 

AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR I DOCUMENTACIÓ DE CENTRE  

Comitè ambiental 
d’alumnes 

Adquisició de 
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. 

Marcar-se uns objectius i debatre i 
decidir quines acciones es duran a 
terme per aconseguir-los. 
 
Establir una periodicitat de 
reunions. 

Des de principi de curs i 
durant tot el curs 

Clima escolar 
Tot els cursos de 

primària 
Continuïtat 

Ecogimcana 
Treballar jugant aspectes 
relacionats amb el medi 
ambient. 

Fer activitats relacionades amb el 
medi ambient a la gimcana de fi de 
curs. 

Tercer trimestre 
Context educatiu 

 
Clima escolar 

Alumnes de P5 a 
6è 

Manteniment 



Vuitenes jornades 
pel medi ambient 

Fer una activitat conjunta 
tota l’escola referida a 
temes mediambientals. 

S'està valorant si canviar el format 
de les jornades i fer-les del tipus 
“30 accions per salvar el planeta” i 
concentrar-les en un mes. 

 
Clima escolar 

 
Currículum 

Tota l’escola Continuïtat 

TREBALL EN XARXA  

Participar a la VI 
Trocamba 

Donar valor i 
reconeixement a la tasca 
que fan el comitès 
ambientals. 
 
Crear lligams amb les altres 
escoles. 

Es fa una trobada de delegats 
ambientals de totes les escoles per 
dur a terme intercanvis 
d’experiències i activitats de 
conscienciació-formació. 

Tercer trimestre            
(14 d’abril) 

Clima escolar 
 

Context local 

Alumnes de tercer 
a sisè que formen 

part del comitè 
ambiental 

Continuïtat 

GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CENTRE  

Estalvi en el consum 
de paper higiènic 

Establir mesures d’estalvi 
de recursos. 
 
Conscienciar els alumnes 
de la necessitat de reduir el 
consum de recursos en 
general i del paper higiènic 
en particular. 

Treballar des del comitè ambiental 
la reducció del consum de paper 
higiènic i fer-ho extensiu a les 
classes. 

Tot el curs 
Gestió de l’edifici 

(recursos) 

Comitè ambiental 
 

Mestres tutors/es 
Nova 

Estalvi de sabó 

Establir mesures d’estalvi 
de recursos. 
 
Conscienciar els alumnes 
de la necessitat de reduir el 
consum de recursos en 
general i del paper higiènic 
en particular. 

Recordar al conserge que dilueixi el 
sabó al 50% amb aigua abans 
d’omplir el dispensadors. 

Tot el curs Gestió de l’edifici 

Mestres del 
comitè 

 
Conserge 

Manteniment 

Sistematitzar la 
reutilització de fulls 
impresos a una cara 

Crear hàbits de reutilització 
i de reducció de residus. 
 
Buscar la implicació dels 
delegats ambientals en la 
dinamització d’aquesta 
acció. 

Reutilitzar els fulls impresos a una 
cara. 
 
Sistematitzar com es farà la 
recollida i repartiment d’aquest 
paper per reutilitzar. 

A partir del segon 
trimestre i la resta del 

curs 

Gestió de l’edifici i 
recursos 

 
Clima escolar 

Mestres i alumnes Continuïtat 

 

 

 

 



DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ  

Actualitzar l’espai 
web de l’escola 

dedicat a l’escola 
Verda 

Fer difusió de les activitats 
que, com a Escola Verda, 
fem a l’escola. 

Mantenir i dinamitzar a la web de 
l’escola l’espai dedicat a difondre 
les activitats que fem com a Escola 
Verda 

Des de principi de curs i 
durant tot el curs 

Context de difusió i 
comunicació 

Mestra 
responsable de la 
web de l’escola i 

altres mestres 

Manteniment 

Racó del medi 
ambient-cartellera 

verda 

Tenir un material de suport 
per poder fer difusió de les 
bones pràctiques 
ambientals que fem a 
l’escola i d’altres 
informacions. 

Els delegats ambientals 
s’encarreguen de gestionar la 
cartellera que serveix com a mitjà 
per fer difusió i debatre temes 
ambientals. 

Inici el primer trimestre i 
durant tot el curs 

Cultura de centre 
Delegats 

ambientals de 
primària 

Manteniment però 
amb la idea de 

donar-li més 
protagonisme 

HÀBITS SALUDABLES  

Dia de la fruita de p3 
a sisè 

Establir hàbits 
d’alimentació saludable. 

Els nens i nenes han de portar fruita 
per esmorzar un dia a la setmana. 
Fer algun tipus de mural o rètol per 
recordar de fer aquesta activitat. 

Des de principi de curs i 
durant tot el curs 

Clima escolar 
Alumnes de P3 a 

sisè 
Continuïtat 

Participació al pla de 
consum de fruita a 

les escoles 

Fomentar hàbits 
d’alimentació saludables. 
 
Descobrir noves fruites, el 
seus gustos, textures, 
colors... 

Participar al pla de consum de fruita 
a les escoles que organitza la 
Generalitat de Catalunya. 

Quatre dies al mes 
durant tot el curs 

Clima escolar 
 

Context educatiu 
Alumnes i mestres Continuïtat 

ÀMBIT LOCAL  

Participar al cicle de 
cinema per medi 

ambient organitzat 
per cinema Guinart 

Participar a activitats 
proposades per entitats 
culturals de la ciutat. 
 
Prendre més consciència 
sobre problemes 
mediambientals.  

Assistir al passis de pel·lícules sobre 
el medi ambient que organitza el 
cinema Cinebaix. 

Primer trimestre a les 
dates que ens indiquin 

Context local 
Alumnes de cicle 

mig i cicle superior 
Manteniment 

 

 


