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Escola 25 de setembre Rubí 
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Redactat: juny del 2013 

Qui el redacta: Rosa R. I Xavier N. 

Aprovat: dia 30 de juny 2013 

Qui l’aprova: Consell Escolar i 
Claustre  

Membres del Comitè Ambiental 

Professorat 
Rosa Rodríguez i Xavier Núñez 
 

Alumnat 
 

22 ecodelegats ( alumnat de P5 a 6è ) 

AMPA  
 

Puri Sanchez Lupe 

Personal no docent 
 

Miquel A. Romero i Ricard Chiva 

 

LLISTAT D'ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ 
 

Núm. Actuació  
 

Situació 
 

Curs Context 
Destinatari

s 

1 
Participació  activa del alumnes en la cura 
de les zones verdes de l’escola: patí, 
jardí, hort... 

 
Manteniment 

 
13-16 

Gestió Sostenible 
Implicació en 

l’entorn 
 

Alumnat 

2 
Crear una fitxa dins el Pla Estratègic de 
Centre per treballar l’educació ambiental 
com a eix transversal 

Manteniment 13-16 
Currículum 

Gestió Sostenible 
Equip 
docent 

3 

Participació en sortides i activitats per a 
tots els nivells educatius de temàtiques 
mediambientals organitzades per 
l’ajuntament, diputació i altres organismes 

Manteniment 13-16 Currículum Alumnat 

4 

Difusió i informació a tota la comunitat 
educativa de les activitats mediambientals 
realitzades a l’escola i al municipi a través 
dels diferents canals de comunicació de 
l’escola: web, bloc de l’escola, bloc de la 
comissió, butlletí, revista i punt verd 

Nova 13-16 
Organització i 
Participació 

Comunitat 
educativa 

5 
Realització d’un projecte transversal 
realicionat amb la biodiveristat 

Manteniment 13-16 Currículum 
Comunitat 
educativa 

6 

Actualització del decàleg d’EEVV: 
Creació del llibre verd per cada estament 
escolar: mestres, personal no docent, 
pares, mares i alumnes. 

Manteniment 13-16 
Gestió sostenible 

Organització i 
participació 

Comunitat 
educativa 

7 
Treball del compostatge juntament amb el 
servei del menjador i cuina 

Manteniment 13-16 Gestió sostenible 
Comunitat 
educativa 
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8 

Incorporar criteris de sostenibilitat en els 
contractes dels centres amb empreses i 
proveïdors externs (paper, maquines 
expenedores, serveis de menjador, 
neteja...) 

Manteniment 13-16 Gestió Sostenible 
Comunitat 
educativa 

9 
Actualització de les funcions de 
l’ecodelegat 

Manteniment 13-16 
Organització i 
participació 

Alumnat 

10 

Activitats de consum responsable: fira del 
trasto, intercanvi de llibres, tallers plàstics 
de reciclatge, carnaval sostenible i 
projecte de reutilització de llibres. 

Manteniment 13-16 

Gestió sostenible i 
organització i 
participació. 

Implicació en el 
entorn  

 

Famílies 

11 

Informació i divulgació de tots els temes 
mediambientals, activitats i informacions 
realitzats a través de l’escola: web del 
centre, blog d’EEVV , butlletí revista, punt 
verd. 

Nova 13-16 

Implicació en el 
entorn  

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 

Comunitat 
educativa 

12 
Ús responsable del paper ecològic: 
reutilització del paper per esborrany, 
utilització del paper per les dues cares 

Manteniment 13-16 

Implicació en el 
entorn  

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 

Comunitat 
educativa 

13 
Potenciar la sensibilització de l’alumnat 
en vers a la recollida selectiva del 
material que ells produeixen. 

Manteniment 13-16 

Implicació en el 
entorn  

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 
Currículum 

Comunitat 
educativa 

14 
Sistematització de les activitats 
mediambientals per cicles de l’Etapa 
infantil i  primària 

Nova 13-16 

Implicació en el 
entorn  

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 
Currículum 

Comunitat 
educativa 

15 
Desenvolupament de l’activitat Aula 
Verda 25 

Nova 13-16 

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 

 

Comunitat 
educativa 

16 Desenvolupament de l’activitat Oliclack Nova 13-16 

Implicació en el 
entorn  

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 
Currículum 

Comunitat 
educativa 

17 
Desenvolupament de l’activitat de 
recollida de cartutxos d’impresora 
Ecolider 

Nova 13-16 

Implicació en el 
entorn  

Gestió sostenible i 
organització i 
participació 
Currículum 

Comunitat 
educativa 

 
 
Aquest PA està vinculat a l’Agenda 21 local?            SI             NO  X 
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INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS 
 

 

1 
Títol: Participació activa dels alumnes en la cura de les zones 
verdes de l’escola: pati i hort 

Curs d’inici: 2007-08 

Temàtica:   Medi natural i biodiversitat 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1 Definir i caracteritzar l’entorn pròxim del centre 
2 Promoure la participació dels alumnes en el procés de conservació i millora de l’entorn escolar. 

Responsable/Organitzadors:  Comissió escoles verdes           Destinataris: Alumnes 
 

Descripció  
 Tots els alumnes del centre se’ls ofereix la possibilitat de participar en activitats de l’hort i 
cura de les plantes de l’entorn escolar. 
 
 
 

Difusió:  punt verd, bloc escoles verdes, revista, butlletí, ràdio i premsa local.                                   

Criteris d’avaluació   
 

1. Han intervingut tots els cicles en la cura de les zones de l’escola 
2. Ser capaç d’explicar a altres cicles o nivells de les activitats que s’han dut a terme a l’hort 

escolar 
3. Ser capaç d’explicar a les famílies les activitats que s’han dut a terme a l’hort. 
4. Seguiment de les activitats des del consell del medi ambient 
5. Valorar i fer el seguiment de la llibreta verda de classe. 

 
 
 
 

Valoració per cursos 
 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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2 
Títol: Crear una fitxa dins del Pla Estratègic de Centre per 
treballar l’Educació Ambiental com eix transversal. 

Curs d’inici: 2007-08 

Temàtica:  Currículum i Gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
 

1. Planificar de manera global, en la planificació anual del Centre, les activitats relacionades amb 
el coneixement del medi i/o educació ambiental. 

2. Fer accessibles, a professors i alumnes, els diversos materials necessaris d’aprenentatge de 
les diferents activitats d’educació ambiental programades. 

3. Potenciar la inclusió dels temes d’educació ambiental: energia, patrimoni natural, ordenació del 
territori, aire, aigua, residus, ....en la programació dels diferents nivells educatius i àrees. 
 

Responsable/Organitzadors: Comissió Escoles verdes                Destinataris: equip docent 
 

Descripció  
 
 
Recull dins dels Pla Estratègic de centre els objectius i actuacions detallats en PA ambiental, 
d’aquesta manera cada nivell integrarà en les seves programacions d’aula les activitats que li 
siguin escaients. 
 
 
 

Difusió: Consell escolar, reunions de pares i mares d’inici de curs, agenda dels alumnes, punt 
verd,... 

Criteris d’avaluació   
 

6. Recollida del PGA i programacions d’aula 
7. Seguiment de les activitats des del consell del medi ambient. 
8. Valorar i fer el seguiment de la llibreta verda de classe  

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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Títol: Participació en sortides i activitats per a tots els 
nivells educatius de temàtiques mediambientals 
organitzades per l’ajuntament, Diputació i altres 
organismes. 

Curs d’inici: 2007-08 

Temàtica:  Medi natural, biodiversitat, residus, aigua ... 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. Promoure que l’alumnat treballin en contacte amb el medi i la realitat social del seu entorn 
2. Potenciar que els alumnes realitzin investigacions sobre diferents ambients (passats, 

presents,...) mitjançant: planificar visites i sortides per investigar ambients locals i més 
llunyans. Especificar el propòsit o els objectius de les sortides i visites. 

 

Responsable/Organitzadors: Comissió Escola Verdes               Destinataris:  Alumnat 
 

Descripció  
Tots els alumnes del centre se’ls ofereix la possibilitat de participar en activitats d’entorn més 
proper relacionades amb les temàtiques mediambientals. 
 
 
 

Difusió: punt verd, web del centre, bloc escoles verdes 25, butlletí i revista escolar 

Criteris d’avaluació   
 

9. Ser capaç d’explicar a altres cicles o nivells de les activitats que han dut a terme en les 
diferents sortides i activitats. 

10. Ser capaç d’explicar a les famílies les activitats que han dut a terme en les diferents sortides i 
activitats. 

11. Valoració per part dels mestres, dins del treball sistemàtic d’aula, els objectius de les sortides i 
activitats 

12. Seguiment de les activitats des del Consell del Medi. 
13. Valorar i fer el seguiment de la llibreta verda de classe. 

 
 
 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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Títol: Difusió i informació a tota la comunitat educativa de 
les activitats mediambientals realitzades a l’escola i el 
municipi a través dels diferents canals de comunicació de 
l’escola: web, bloc de l’escola, bloc de la comissió, 
butlletí, revista i Punt Verd. 

Curs d’inici: 2012-13 

Temàtica:  medi natural biodiversitat, residus, aigua... 

Objectius del PCA als que fa referència: 
 

1. Promoure projectes o altres activitats per observar i concretar els lligams entre les diferents 
àrees d’aprenentatge i l’educació ambiental. 

2. Donar importància a l’ús racional de les noves tecnologies. 
 

Responsable/Organitzadors:  Comissió Escoles verdes i equip de gestió Destinataris: comunitat 
educativa 
 

Descripció  
S’informarà a tota la comunitat educativa de les activitats proposades a nivell de municipi a 
través dels mitjans habituals. 
 
 
 
 
 

Difusió: punt verd, web del centre, bloc d’escoles verdes, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
 
 

14. Copsar el grau de compromís, la participació i l’estreta col·laboració de l’administració 
municipal. 

15. Difondre a la comunitat educativa des de les reunions de cicle i consell escolar els acords 
presos en les diferents reunions, jornades... realitzades a nivell local 
 

 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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5 
Títol: Realització d’un projecte transversal relacionat amb 
la biodiversitat 

Curs d’inici: 2010-11 

Temàtica:  Medi natural, biodiversitat, residus, aigua... 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. Planificar de manera global, en la planificació anual del Centre, les activitats relacionades amb 

el coneixement del medi i/o educació ambiental. 
2. Fer accessibles, a professors i alumnes, els diversos materials necessaris d’aprenentatge de 

les diferents activitats d’educació ambiental programades. 
3. Potenciar la inclusió dels temes d’educació ambiental: energia, patrimoni natural, ordenació del 

territori, aire, aigua, residus, ....en la programació dels diferents nivells educatius i àrees. 
4. Promoure projectes o altres activitats per observa i concretar els lligams entre les diferents 

àrees d’aprenentatge i l’educació ambiental. 
 

Responsable/Organitzadors: Comissió Escoles verdes i equip docent 
Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
 
Realitzar un projecte transversal i competencial per treballar tots aquells aspectes relacionats 
amb el medi ambient. 
 
 
 
 

Difusió:  

Criteris d’avaluació   
 
16. Intervenció de tots els cicles en el projecte transversal i competencial 
17. Aplicació dels coneixements ja adquirits relacionant-los amb altres, i a fer nous aprenentatges. 
18. La realització del projecte ajuda a l’alumnat a reflexionar de la biodiversitat 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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6 
Títol: Actualització del decàleg d’escoles verdes: creació 
del Llibre Verd per cada estament escolar: mestres, 
personal no docent, pares, mares i alumnes. 

Curs d’inici: 2010-11 

Temàtica:  mediambiental 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. Promoure la creació d’un reglament d’aspectes ambientals i hàbits saludables per a tota la 

comunitat educativa explicant la política del centre en aquestes qüestions 
2. Introduir l’objectiu o la finalitat “educar a favor del medi”, que fa referència a actitud i 

comportaments respectuosos amb el medi. 
3. Introduir l’objectiu o la finalitat “educar sobre el medi”, que fa referència a l’educació ambiental 

considerada com un coneixement de l’entorn físic, biològic i social 
4. Introduir l’objectiu o la finalitat “educar per mitjà del medi” , que fa referència a l’entorn com a 

recurs metodològic i educatiu 
 

Responsable/Organitzadors: Comissió escoles verdes              Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Des de les assemblees d’aula es farà un estudi i actualització del decàleg d’escoles verdes ja 
existent i es portarà la proposta al Consell del Medi Ambient per a la seva discussió i aprovació 
d’un decàleg que passi a formar part del nostre PEC. 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
 

19. Observació directe dels tutors/es en els alumnes a partir del treball en petit grup i assemblees 
de classe copsant les noves propostes i aportacions als infants. 

20. Ser capaç de transmetre les propostes d’aula, per part dels eco delegats, a la comissió del 
medi ambient 

21. Donar a conèixer del nou decàleg a la comunitat educativa mitjançant els mitjans de difusió 
habituals. 

 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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7 
Títol: Treball del compostatge juntament amb el servei de 
menjador i cuina. 

Curs d’inici: 2009-10 

Temàtica:  medi natural i residus 

Objectius del PCA als que fa referència: 
 

1. Potenciar la fabricació de compost a partir del residu orgànic generats a la cuina o menjador. 
2. Promoure i realitzar la separació de les restes orgàniques de la brossa general, a la cuina i al 

menjador a nivell del centre. 
 
 

Responsable/Organitzadors:  Mestres, alumnes de CM,  Consell del Medi ambient, personal de 
cuina i menjador 
Destinataris: tota la comunitat educativa 
 

Descripció  
Des de l’alumnat de l’escola es realitza la separació de les restes orgàniques de la brossa 
general des del menjador per potenciar la fabricació del compost escolar de l’hort. 
 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

22. Valorar el grau de coneixement del cicle de la matèria orgànica. 
23. Ser capaç de conèixer i distingir els residus biodegradables i els que es poden compostar. 
24. Saber explicar el procés de descomposició de la matèria orgànica. 
25.  Conèixer els usos del compost en l’hort escolar. 
26. Saber explicar en el Consell del Medi ambient les activitats de compostatge realitzades des del 

taller del menjador amb l’alumnat de CM. 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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8 

Títol: Incorporar criteris de sostenibilitat en els contractes 
del centre amb empreses i proveïdors externs (paper, 
màquines expenedores, serveis de menjadors, serveis de 
neteja....) 

Curs d’inici: 2010-11 

Temàtica:  gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
 

Responsable/Organitzadors: Secretaria                Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
1. Comprar materials/productes seguint els criteris ambientals següents: 

- Fulls i quaderns de paper reciclat 
- Calculadors que funcionin amb energia solar 
- Productes recarregables: retoladors, bolígrafs 
- Ús de piles recarregables 
- Productes curosos amb el medi ambient 
- Productes de proximitat 
- Productes que no s’hagin produït amb mà d’obra infantil 
- Productes socialitzats 
- Recipient, embolcall, capsa etc. Reciclable. 

2. Informar a la comunitat educativa dels criteris ambientals de compra / us de materials. 
3. L’equip directiu, coordinadors, equip docent i logístic promouen l’estalvi energètic en la 

formació dels hàbits dels alumnes, a través dels seus propis comportaments estalviadors 
manifestats quotidianament. 

4. En la seva política de gestió de recursos, el Centre assumeix la següent seqüència de 
prioritats: 
- Reparar i reutilitzar 
- Recuperar per reciclar 
- Adquirir amb criteris ambientals. 

5. Dur a terme una avaluació i catalogació dels materials que es compren en el centre. 
6. Escollir el material didàctic amb criteris de sostenibilitat i durabilitat per tal de no produir 

residus innecessaris. 
 
 
 
 

 
Difusió: Punt Verd, web i blog del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
27.  Donar a conèixer els criteris de sostenibilitat a tota la comunitat educativa mitjançant el 

decàleg d’escoles verdes del centre. 
28.  Aplicació dels criteris de sostenibilitat en tot el centre. 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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9 Títol: Actualització i revisió de les funcions de l’ecodelegat Curs d’inici: 2012-13 

Temàtica: participació 

Objectius del PCA als que fa referència: 
 

1. Promoure la creació d’un reglament d’aspectes ambientals i hàbits saludables per tota la 
comunitat educativa explicant la política del centre en aquestes qüestions. 

2. Fomentar entre els alumnes un clima d’acceptació dels temes ambientals. 
3. Portar a terme un registre escrit dels nivells d’adquisició d’objectius relacionats amb l’eduació 

ambiental. 
 

Responsable/Organitzadors:  Tutors/es i alumnat                Destinataris: alumnes 
 

Descripció  
 
En les assamblees de classe es treballaran les funcions dels/les ecodelegats/des i portaran al 
Consell del Medi Ambient les propostes d’aula per tal de valorar i aprovar les accions. 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i blog del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
 

29. Explicació en el Consell del Medi Ambient les accions i propostes d’aula. 
30. Aplicació les funcions establertes en el decàleg de l’ecodelegat/da (administratives i 

representatives). 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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10 
Títol: Activitats de consum responsable: fira del trasto, 
intercanvi de llibres,  tallers plàstics de reciclatge, 
carnaval sostenible i el projecte de reutilització de llibres 

Curs d’inici: 2007-08 

Temàtica:  gestió i cultura de centre  

Objectius del PCA als que fa referència: 
 

1. Promoure la creació d’un reglament d’aspectes ambientals i hàbits saludables per tota la 
comunitat educativa explicant la política del centre en aquestes qüestions. 

2. Tenir criteris compartits entre professors i pares respecte l’ús de recursos de forma 
ambientalment sostenible. 

3. En la seva política de gestió de recursos, el Centre assumeix la següent seqüència de 
prioritats: 
- Reparar i reutilitzar 
- Recuperar per reciclar 
- Adquirir amb criteris ambientals. 
 

Responsable/Organitzadors: Comunitat educativa                Destinataris: Famílies 
 

Descripció  
 Un cop l’any es realitza la “Fira del trasto” amb articles aportats per les famílies per vendre a 
baix cost, per promoure la reutilització, consum responsable i reduir els residus. 
 

Difusió: Punt Verd, web i blog del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
 

31.  Nombre de participació de famílies que aporten i compren. 
32. Seguiment de la política de recomanacions segons els criteris de sostenibilitat del centre a les 

famílies per tal de disminuir les residus produïts mitjants la participació en el blog d’escoles 
verdes. 

33. Consolidació de les activitats i/o campanyes sobre bones pràctiques ambientals a les llars dels 
professors i alumnes. 

 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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11 

Títol: Informació i divulgació de tots els temes 
mediambientals, activitats i informacions realitzats a 
través de l’escola:  web del centre, bloc d’escoles verdes, 
butlletí ,revista i punt verd. 

Curs d’inici: 2012-13 

Temàtica: cultura de centre i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. Fomentar entre els alumnes i famílies un clima d’acceptació dels temes ambientals. 
2. Promoure el coneixement i suport dels pares i mares a les normes de convivència del 

centre. 
 

Responsable/Organitzadors:  Comissió Escoles Verdes                 
Destinataris: Comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Eines TIC per transmetre les activitats mediambientals i informacions (cartes, notes...) 
realitzades per tal d’estalviar paper i residus en la difusió de les mateixes. 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

34. Participació de tots els cicles en l’aportació de totes les informacions mediambientals. 
35. Copsar el grau de la integració a la vida d’aula de les activitats mediambientals. 
36. Aplicació dels coneixements ja adquirits relacionant-los amb altres, i a fer nous aprenentatges. 

 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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12 
Títol: Ús responsable del paper ecològic: reutilització del 
paper per esborrany, utilització del paper per les dues 
cares 

Curs d’inici: 2007-08 

Temàtica: currículum, mediambiental, biodiversitat, residus i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. Donar importància a l’ús racional de les noves tecnologies. Aquestes opcions poden ajudar 

a estalviar paper. 
2. Utilitzar el paper reciclat amb el segell ecològic. 
3. Disminuir el mínim necessari l’ús de fotocòpies en activitats docents. 
4. En la seva política de gestió de recursos, el Centre assumeix la següent seqüència de 

prioritats: 
- Reparar i reutilitzar 
- Recuperar per reciclar 
- Adquirir amb criteris ambiental 
 

 

Responsable/Organitzadors:  comunitat educativa               Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
Us responsable del paper per tal de tenir cura del medi ambient. En cada classe hi haurà una safata 
per dipositar els papers de reutilització, així com a la resta de dependències comunes de l’escola, fent 
us de les noves tecnologies. 
 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
37. Copsar el grau de la integració a la vida d’aula el paper d’esborrany i/o la utilització del foli per 

les dues cares per tota la comunitat educativa. 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
 
 

 



 

 

15 

Pla d'acció 
Actuacions 

 

 

13 
Títol: Potenciar la sensibilització de l’alumnat envers a la 
recollida selectiva del material que ells produeixen 

Curs d’inici: 2007- 08 

Temàtica: currículum, mediambiental, biodiversitat, residus i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. Tenir criteris compartits amb la comunitat educativa respecte a l’ús de recursos de forma 

ambientalment sostenible. 
2. L’equip directiu, coordinadors, docents i logístics promouen l’estalvi energètic en la 

formació dels hàbits dels alumnes, a través dels seus propis comportaments estalviadors 
manifestats quotidianament.  

3. Introduir l’objectiu o la finalitat “educar a favor del medi”, que fa referència a actitud i 
comportaments respectuosos amb el medi. 

4. Introduir l’objectiu o la finalitat “educar sobre el medi”, que fa referència a l’educació 
ambiental considerada com un coneixement de l’entorn físic, biològic i social 

5. Introduir l’objectiu o la finalitat “educar per mitjà del medi” , que fa referència a l’entorn com 
a recurs metodològic i educatiu 
 

Responsable/Organitzadors: comunitat educativa               Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Utilització correcta dels diferents contenidors distribuïts pel centre i realitzar activitats per consolidar el 
gestió correcta dels residus (inflables dept. Medi ambient Generalitat, Articles de Rubí net,....) 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

38. Participació de tota la comunitat educativa en la tasca selectiva 
39. Copsar el grau de la integració a la vida d’aula i/o centre educatiu de les activitats de selecció 

de residus. 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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14 
Títol: Sistematització de les activitats mediambientals per 
cicles de l’etapa infantil i primària 

Curs d’inici: 2013-14 

Temàtica: currículum, mediambiental, biodiversitat, residus i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
  

1. Planificar al claustre i al principi de curs, la major part d’activitats d’educació ambiental que es 
pensen realitzar al llarg de l’any. 

2. Introduir el tractament de l’entorn com a recurs metodològic i educatiu al PEC i al PCC per 
portar a terme l’objectiu d’educar a favor del medi. 

3. Programar en els diferents cicles activitats d’educació ambiental com un eix transversal de tota 
l’etapa educativa 
 

Responsable/Organitzadors:  Equip directiu i equip docent               
Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Sistematització i ambientalització del currículum de l’escola, mitjançant la planificació de les activitats 
mediambientals dins i fora de l’aula. 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

40. Copsar el grau d’implicació en la sistematització i ambientalització del currículum en el nostre 
centre. 

41. Participació de tota la comunitat educativa en les activitats programades 
 

 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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15 Títol: Desenvolupament de l’activitat Aula Verda 25 Curs d’inici: 2012-13 

Temàtica: currículum, mediambiental, biodiversitat, residus i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
 
1. L’equip directiu, coordinadors, docents i logístics promouen l’estalvi energètic en la formació dels 

hàbits dels alumnes, a través dels seus propis comportaments estalviadors manifestats 
quotidianament. 

2. Realitzar un estudi dels diferents tipus de residus que genera el centre, neteja, il·luminació i 
consum d’aigua. 

Responsable/Organitzadors:  Comissió escoles verdes i alumnat CS 
Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Aquesta iniciativa sorgeix com a estratègia per dur a terme el projecte 50/50. L’alumnat de Cicle Superior són 
els encarregats de dur a terme aquesta activitat mitjançant uns criteris d’avaluació baremats per tot el Consell 
energètic del nostre centre. Aquests van ser exposats en el consell del medi del nostre centre i promoguts per 
l’ecodelegat de cada classe. 
L’Aula Verda 25 té com a objectiu principal incrementar la consciència dels problemes ecològics i medi 
ambientals per promoure així hàbits de respecte al medi ambient entre tots els membres de la comunitat 
educativa. La nostra intenció és aconseguir una millora en la gestió dels residus i materials reciclables, una 
major cura del mobiliari de les instal·lacions i promoure l’eficiència energètica al centre. 
 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

44. Copsar el grau d’implicació de l’alumnat i els docents del nostre centre. 
45. Participació de tota la comunitat educativa en les activitats programades 

 
 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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16 Títol: Desenvolupament de l’activitat Oliclack Curs d’inici: 2012-13 

Temàtica: currículum, mediambiental, biodiversitat, residus i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. L’equip directiu, coordinadors, docents i logístics promouen l’estalvi energètic en la formació dels 

hàbits dels alumnes, a través dels seus propis comportaments estalviadors manifestats 
quotidianament. 

2. Recollir selectivament tots els residus produïts al menjador i a casa. 
 

Responsable/Organitzadors:  Comissió escoles verdes i alumnat CS 
Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Aquesta proposta didàctica s’inclou a l’area de medi natural, social i cultural d’educació primària. És 
una proposta conjunta entre el centre d’educació especial Can N’Oriol de Rubí i de la comissió 
d’escoles verdes del 25 de setembre de Rubí en la recollida de l’oli usat en les nostres llars. 

 

 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

48. Resposta i implicació de l’alumnat 
49. Elaboració del conte compartit amb les famílies 
50. Resposta de les famílies en la recollida de l’oli i en portar-lo al centre 
51. Complementació dels murals 

52. Quantitat d’oli reciclat en els dos trimestres i escaig de la campanya  
 

 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
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17 
Títol: Desenvolupament de l’activitat de recollida de 
cartutxos d’impresora Ecolider 

Curs d’inici: 2012-13 

Temàtica: currículum, mediambiental, biodiversitat, residus i gestió 

Objectius del PCA als que fa referència: 
1. L’equip directiu, coordinadors, docents i logístics promouen l’estalvi energètic en la formació dels 

hàbits dels alumnes, a través dels seus propis comportaments estalviadors manifestats 
quotidianament. 

2. Recollir selectivament tots els residus produïts a l’escola i a casa. 
 

Responsable/Organitzadors:  Comissió escoles verdes i alumnat CS 
Destinataris: comunitat educativa 
 

Descripció  
 
Aquesta proposta didàctica s’inclou a l’area de medi natural, social i cultural d’educació primària. És 
una proposta conjunta entre l’empresa Ecolider de Rubí i la comissió d’escoles verdes del 25 de 
setembre de Rubí en la recollida de cartutxos d’impresora . 

 

 
 
 

Difusió: Punt Verd, web i bloc del centre, radio, butlletí i revista escolar. 

Criteris d’avaluació   
  

53. Resposta i implicació de l’alumnat 
54. Resposta de les famílies en la recollida dels cartutxos i en portar-lo al centre 
55. Complementació dels murals 

56. Quantitat de cartutxos recollits anualment en la campanya  
 

 
 

Valoració per cursos 
Valoració de l’equip dinamitzador sobre el balanç resultats/esforços dedicats i impressió general de 
l’actuació en relació a les expectatives inicials. Propostes de millora 
 
 

 


