
 

   

 
 
Benvolgudes famílies: 
 
Tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre el que 

s’ha fet a l’escola durant aquest curs en termes de Sostenibilitat.  

1.- Pla d’accions curs 2017-2018:  

Acció prevista Valoració general i propostes de millora 

1.-Fer buidatge i anàlisi de les auditories 
fetes a classe i elaborar pla d’actuació per 
tal de millorar les bones pràctiques dins de 
l’aula. 

L’anàlisi, feta pels delegats verds, ha permès 
millorar el sistema de segregació de residus al 
pati i a l’aula. S’ha augmentat el número de 
contenidors i s’han identificat correctament. A 
més a més, s’ha demostrat un millor nivell de 
sensibilització tant dels mestres com de 
l’alumnat en general en quant a les bones 
pràctiques. En aquest sentit s’ha constatat una 
baixada en els consums tant d’aigua com 
d’energies respecte a l’any anterior.  

2.- Dissenyar i crear un racó verd a nivell 
general d’escola. 

S’ha arribat a un acord respecte a l’espai i la 
ubicació. El racó es va ubicar al costat de la 
recollida d’oli i de piles, al passadís 
d’entrada de l’escola. El disseny actual està 
encara obert a propostes de millora per part de 
tota la comunitat. 

3.- Implementar millores en el sistema de 
segregació de residus comptant amb tots els 
agents implicats (cuina, neteja, 
consergeria, monitoratge, Ampa, etc.)  

Totes les accions planificades s’han portat a 
terme i s’ha millorat el sistema de segregació 
tal i com s’explica a l’acció número 1. 
 

4.- Fer conscient l’alumnat de la quantitat 
de paper d’alumini que utilitzem per a 
embolicar els entrepans tot construint una 
bola d’aquest tipus de material. Extreure’n 
conclusions. 
 

Primerament els delegats verds van recollir 
informació a cada aula sobre el consum d’aquest 
tipus d’embolcall, seguidament amb ajuda dels 
mestres de la comissió, van investigar sobre el 
seu impacte en el medi. Amb la informació 
recollida, van elaborar una presentació que han 
difós entre tot l’alumnat i s’ha mostrat al racó 
verd general de l’escola.  A més a més l’alumnat 
ha mediat per tal que la cuina No torni a 
utilitzar paper d’alumini per als pícnics. 

5.- Mantenir el pla de cooperació amb 
l’ajuntament del poble iniciat el curs 2016-
17 (taller residus/consum responsable, 
substrat de l’hort i neteja de herbes) 

El pla de cooperació s’ha portat a terme segons 
el que havíem previst. Es proposa fer  extensiu 
el taller de residus a les famílies. 

6.- Iniciar la implantació del projecte 
“Life Montserrat”  

El projecte LIFE Montserrat es localitza a 
l’àrea de la Muntanya de Montserrat i el seu 
entorn on hi ha un risc d’incendi significatiu. 
L’objectiu és el de concienciar l’alumnat en la 
prevenció d’ incendis i en la millora de la 
biodiversitat mitjançant una eina innovadora: la 
neteja dels boscos utilitzant la pastura.   

L’alumnat de 3r ha fet una sortida de camp per 
l’àrea de Can Massana on van tenir l’oportunitat 
d’observar i estudiar sobre el terreny els 
principis del projecte. Una part del que han 
après, ho han exposat a la nostra biblioteca. 
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2.- Concurs recollida de piles (APILO XII). La nostra participació en el 

concurs conjuntament amb la vostra col·laboració des de casa segueix 

sensibilitzant al nostre alumnat. Durant aquesta campanya hem recollit 82 

quilos de piles que aniran directament al “Planeta reciclatge”. Gràcies per 

la vostra aportació i per fer possible aquesta tasca.  

Ja ens hem inscrits en la següent campanya i tenim a les nostres 

instal·lacions el contenidor per recollir les vostres aportacions durant el 

curs vinent. 

3.- RECOLLIDA D’OLI USAT. Volem agrair-vos l’esforç que heu fet durant 
aquests últims 5 cursos portant-nos l’oli usat per a reciclar. A 
continuació podeu veure els litres que hem recollits (encara no tenim les 
dades d’aquest curs) i el que, en termes de contaminació, hem estalviat 
tots plegats. 
Us animem a continuar separant-lo i portar-lo a l’escola, hi guanyem 
tots!!! 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

   

 
5.- Campanya recollida de roba 

Us volem agrair  la vostra col·laboració amb les campanyes que hem portat a 

terme durant aquest curs i que han ajudat  als nens/as i famílies que ho 

estan passant realment malament al nostre país. 

6.- Altres iniciatives, com  

 Las realització d’una bicicletada anual amb l’alumnat del cicle 
superior, es fan amb l’objectiu de promoure l´ús de la bicicleta per 
aconseguir una mobilitat més sostenible i saludable que ajudi a 
millorar la qualitat ambiental i recuperi l’espai públic per a la 
ciutadania. 

 La col·laboració d’un avi de l’escola amb el nostre projecte de l’hort 
ecològic ha ajudat al nostre alumnat del cicle mitjà a adquirir 
coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i de les 
seves implicacions socials i ambientals.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

L’equip de mestres 
 
 
 


