
 

ACTA 1: Reunió  COMITÈ AMBIENTAL CURS 15-16 

DIMECRES 18-11-15 - Sala de mestres de l'Escola Mediterrània-  
Assistents: 

 
 

ALUMNES 
ESCOLA 

 

1. MARKEL 
2. CAYETANA 

P-5  

3. UNAI 
4. MARTINA C. 

1r  

5. CARLA 
6. GERMAN 

2n A 

7. JAN 
8. GISELA 

2n B 

9. HUGO 3r A 

   10.  PAULA F. 3r.B 

11.  EDUARD 4t A 
12.  MAR 4tB 

13. BRICIA 5èA 
14. ANNA 5èB 

15. PAULA M. 6e 

ALUMNES 
EXTENSIÓ 

INSS. T. ROJA 
 

16. MIREIA J. 1r ESO  
17. PABLO G- 1r ESO  

18. ANIA H. 1r ESO  

FAMILIES  AMALIA HERNÁNDEZ ANGEL  C. ESCOLAR 

AMPA RAUL GONZÁLEZ AMPA 

CONSERGE  JOSEP M. GONZALEZ SANTORO CONSERGE 

MENJADOR LAURA BALA C.MENJADOR 

R. AJUNTAMENT ISABELL CAPELLÀ AJUNT. 

 
 

MESTRES 
Coordinador/es 

PROFESSORA 
INSS 

 

 

VANESSA ALMENDROS 
E. INFANTIL 
C. INICIAL 

ROSA GONZALEZ  C. MITJÀ 
ALBA FERNANDEZ C. SUPERIOR 
VERÒNICA ATIENZA GUARDIA C. D’ESTUDIS 
PILAR ALONSO PROF. INSS 
DOLORS CASTELLANO BONICH DIRECTORA 

 



 
Iniciem un nou curs 15-16  amb reptes per millorar l’entorn més proper.   

Ens presentem tots els representants del comité i  als  nous alumnes de 1r. d’ESO i la 

professora de l’INSS Torre Roja. Es comunica al comitè que al compartir els espais de 

l’escola se’ls informa de les accions mediambientals que es duen a terme.  

Excusa la seva presencia Raúl González representant d’Ampa 

Un cop tots i totes presentats s’ha recordat la següent informació: 

 

 HORARI DE REUNIONS DEL COMITÈ AMBIENTAL 

DIMECRES DE 12,30 – 13,15H 

 CALENDARI  DE REUNIONS DEL COMITÈ AMBIENTAL CURS 15-16  

18-11-15 

17-2-16 

4-5-16 

 OBJECTIUS DEL COMITÈ AMBIENTAL 

Afavorir accions positives per desenvolupar el Pla d'acció i millorar: 

a) Reciclatge de residus. 

b) Estalvi energètic: electricitat (llum), aigua, calefacció… 

c) Cura de l'entorn: - patí, aules, jardí, hort, arbres…. 

 

 El "delegat verd" de cada aula ha portat una carpeta on queden recollides les 

propostes de la seva classe. S’ha fet entrega a cada representantal finalitzar el 

Comitè del “Decàleg d’Escola Verda”per poder recordar a cada aula els aspectes 

més importants. 

 Cada grup classe ha presentat propostes per desenvolupar accions 

mediambientals positives relacionades amb els temes proposats anteriorment.  Els 

delegats verds han transmès els acords de la seva aula i  els compromisos i 

objectius a dur a terme a l'escola. 

 La representant de famílies informa que les actituds d’estalvi energètic i de 

reciclatge es traspassen a les llars. 

 

Es comunica que s’aixecarà una acta s’enviarà via e-mail als representants i es 

repartirà una a cada classe. 

S’informa que es penjarà a la web de l’escola, que les fotos que s’han fet 

s’enviaran juntament amb un article que es publicarà al Butlletí d’EEVV de 

Catalunya. 

 

I quan són les 13,30 s’aixeca la sessió del 1r. Comitè Ambiental del curs 15-16 

  



 
Els membres del comitè parlen 

 
 

 
 



 
RECULL DE LES ACCIONS PROPOSADES PER LES AULES I REPRESENTANTS DEL COMITÉ AMBIENTAL  

 OBJECTIU ACCIONS PROPOSTES DEMANDES 

P-5 

 Estalviar energia elèctrica i 
aigua. 

 Tancar la porta quan hi ha la calefacció 
o l’aire condicionat. 

 Aprofitar la llum natural. 

 Estalviar aigua i reutilitzar-la per regar 
l’hort.. 

  Posar els gomets al costat 
de l’interruptor de la classe 
“LUXI”. 

 Posar poca aigua als gots, 
l’aigua sobrant guardar-la en 
garrafes per regar l’hort 

  Abaixar la pica de rentar-
se les mans perquè no 
arriben. 

 Pulsadors de l’aixeta més 
suaus i amb menys 
cabdal d’aigua 

1r.  

 Reutilitzar l’aigua de la 
pluja. 

 Recordatori dels dies que 
es fa la recollida selectiva 
de paper, plàstic, orgànic 

 Recollir ‘aigua de la pluja en graelles o 
bidons per utilitzar-la per regar les 
plantes i l’hort. 

 Els encarregats ambientals de les aules 
han de tenir en compte els dies de 
recollida 

 Col·locar els bidons de 
recollida de l’aigua al costat 
de l’hort per utilitzar l’aigua 
amb les regadores. 

  Necessitem bidons i/o 
Dipòsit per recollir pluja.. 

2nA 

 Vigilar que l’aula estigui 
neta de menjar i altres 
residus. 

 Recordar la importància de 
reciclar les piles pel cuidar 
el medi ambient. 

 Posar un encarregat de taula i marcar 
amb gomets quina és la taula més neta . 
 

 Fer una graella per anotar les 
millores de les taules. 

 

2nB 

 Informar de la importància 
de portar carmanyola o 
paper film. 

 Recordar que el paper 
d’alumini és molt 
contaminant pel medi 
ambient 

 Nomenar a l’aula un encarregat de 
recollir les carmanyoles.  

 Posar un gomet vermell qui no porti 
carmanyola o paper fil. 

 Fer una graella per anotar les 
millores dels alumnes. 

 

3rA 
 Estalviar aigua.  No obrir l’aixeta quan no és necessari. 

 

  Pulsadors de l’aixeta més 
suaus i amb menys cabdal 
d’aigua 



 

3rB 

 Estalviar aigua. 

 Reduir el consum de paper 
WC. 

 Agafar el paper necessari per anar al 
WC. i no llençar tot el rotllo dins la 
cisterna. 

 
 

 En Josep M. Els fa la 
proposta de posar un ”Porta 
rotllos” de paper de WC a 
cada lavabo de l’escola. 

 Reguladors de les aixetes 
del WC. 

 Posar els portarotllos de 
paper de WC. 

4tA 

 Informar de les funcions de 
l’encarregat energètic de 
l’aula 

 Recollir l’aigua dels bassals 
al pati. 

 Organitzar grups de nens/es per fer la 
neteja dels bassals d’aigua al pati i a la 
pista. 

 

 Graella amb els alumnes i 
espais a netejar de bassals. 

 Escombres i /o mopa per 
a recollir l’aigua dels 
bassals  

4tB 

 Recollir el pati de joguines, 
trossos de menjar, 
carmanyoles, jaquetes... 

 Organitzar grups de nens/es per fer la 
recollida de tot el que queda  al pati i a 
la pista. 
 
 

 Graella amb els alumnes i 
dies de recollida de cada 
classe. 

 Bosses de plàstic 

 Contenidor de plàstic al 
pati gran 

5èA 

 Estalviar aigua WC i aixetes  Tancar la clau de pas de l’aigua del WC.   Reguladors de les aixetes 
del WC. 

 Regulador del cabdal 
d’aigua de la cisterna del 
WC. 

 

5èB 

 Recordar portar una 
ampolleta i/o cantimplora 
d’aigua per E. Física. 

 Reciclar els fulls, utilitzar-
los per a les dues cares. 

 Utilitzar l’ampolleta d’aigua entre 
classes. 

 Reomplir-la si cal al WC. 

 Utilitzar els fulls per les dues cares.  

 Posar una caixa a l’aula amb 
fulls reciclats per a fer 
dibuixos 
 

 Sol·licitar una font al 
pati per poder beure 
aigua en l’estona 
d’esbarjo i classe d’E. 
Física 

6è  

 Instal·lar a les aules 
regletes per garantir que 
s’apaguen correctament les 
pissarres digitals. 

 Utilitzar paper de diari 

 Revisar les regletes que manquen a 
l’escola. 

 Fer un pressupost de regletes 
que falten. 

 Informar al professorat com 
cal apagar les Pissarres 
digitals 

 Sol·licitar un electricista 
que instal.li les regletes a 
les aules. 



 

  

d’embolcall per a 
l’intercanvi de verdures de 
l’hort. 

 Josep M. Proposa que es pot 
informar als bars propers que 
ens guardin els diaris. 

1r ESO 
 

 Informar del projecte de 
recollida de residus al pati 
de l’escola 

 Establir un calendari rotatiu dels dies de 
recollida del pati: - Dilluns i Dijous-  

 Compartir la resta de dies 
amb els alumnes de l’Escola 
Mediterrània. 

 Fer una graella per distribuir-
se els dies restants: - 
Dimarts, dimecres i 
divendres. 

 Bosses d’escombraries 

 Contenidor de plàstic 
gran al pati. 

AJUNTAMENT 

 Informar de l’estalvi 
econòmic que ha tingut 
l’escola amb les actuacions 
realitzades 

  Utilitzar els diners guanyats 
en noves inversions: 
regletes de les aules.... 

 

MENJADOR 

 Utilitzar correctament el 
paper de rentamans. i  

 Omplir el got l’aigua segons 
necessitats . 

 Utilitzar correctament e 
paper de WC 

  Llençar el paper  a la paperera i no al 
pati. 

 Demanar l’aigua que necessitem beure. 

 Respectar el porta-rotlles del paper de 
WC. 

  Posar els portarotllos 
necessaris 

 Bidons per a recollida de 
l’aigua sobrant. 

 
CONSERGE 

 Recordar la importància 
d’apagar tots els aparells 
elèctrics de les aules i 
espais comuns de l’escola. 

 Apagar els altaveus, pantalles radiadors 
etc. 

  Instal·lació de regletes a 
les aules . 

 Sol·licitud d’un 
comptador elèctric a 

DIRECCIO 

 Demanar informació de la 
normativa de les llums 
exteriors de seguretat. 

  Instal·lar reguladors de 
foscor i/o llum per estalviar 
les llums exteriors del porxo. 

 Sol·licitar a l’Ajuntament 
la instal·lació de 
reguladors de llum si la 
normativa ho permet. 


