
 

   

 
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.  

En primer lloc, volem agrair la feina feta als nostres delegats verds. Els i 

elles són el grup impulsor de tot el que fem a l’escola per un món més 

sostenible.  

Aquest any hem participat en el II fòrum de 

sostenibilitat de les escoles del Baix 

Llobregat. Allà vam tenir l’oportunitat 

d’aprendre noves formes de reduir els 

residus de plàstic i de compartir amb els 

participants de les altres escoles el que 

fem nosaltres per aconseguir aquest 

objectiu.   

 

A continuació us fem un breu resum de la valoració dels objectius que ens 

havíem proposat per aquest curs 2018-2019:       

 Incloure i mantenir actualitzat el projecte de sostenibilitat dins del 

web de l’escola. L’objectiu d’aquesta acció ha estat el de fer visibles 

a tota la comunitat educativa les accions que l’escola desenvolupa en 

relació al projecte de sostenibilitat. Podeu consultar la informació al 

link https://agora.xtec.cat/ceip-lesroquesblaves/escola-sostenibilitat/  

 Fer difusió del Pla d’Actuació del curs 2018-19 a tota la comunitat 

educativa. Es tracta de l’objectiu que vol aconseguir aquesta 

comunicació a les famílies per a que tothom tingui informació 

actualitzada de la situació del projecte. 

 Mantenir i millorar, si s’escau, el pla de segregació i recollida 

selectiva dels residus generats. La sensibilització del nostre alumnat 

sobre la importància de fer una correcta segregació per poder després 

reciclar els residus ha sigut una constant al llar de tot el curs. Els 

delegats verds han vetllat per aquesta qüestió a les seves aules i al 

pati.  A nivell d’aula s’han dissenyat unitats didàctiques integrades 

per aprendre a separar correctament tots els residus que generem tant a 

l’escola com a casa. Aquest curs també hem comptat amb la col·laboració 

de l’Agència de Residus que ens ha facilitat un inflable per fer 

pràctiques d’aquest tipus i en el què han participat alumnat de CI i 

CM. 
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 Manteniment i actualització dels racons verds 

d’aula i d’escola. Es tracta de dedicar espais 

dins de les aules que 

permetin reflexionar tant 

l’alumnat com a mestres 

sobre les bones 

pràctiques ambientals a 

l’escola en el que els 

delegats verds hi tenen 

un paper rellevant. Des 

d’aquí us animem a 

participar, si voleu, 

aportant per exemple 

notícies relacionades que 

puguem compartir.   

 Mantenir un pla de cooperació amb l’ajuntament del poble iniciat al 

2016. Considerem clau la col·laboració del nostre consistori en tot 

allò relacionat amb la recollida de residus, manteniment i millora dels 

substrat del nostre hort i el projecte d’apadrinament de les Roques 

Blaves. Aquest pla s’ha dut a terme segons les previsions tot i que no 

ens hem pogut posar d’acord sobre la realització d’una xerrada sobre 

residus dirigida a les famílies. 

 Valorar la possibilitat de comprar i consumir paper reciclat a tota 

l’escola deixant d’utilitzar el paper blanc. La valoració es va fer i 

es va decidir utilitzar paper reciclat en tots els casos excepte els 

fulls en format DINA3. 

 

Amés a més d’aquest pla d’actuació esmentat, us informem, a continuació, de 

com han anat les altres actuacions i/o campanyes que s’han portat a terme: 

1- Concurs recollida de piles (APILO XII). Encara no hem aconseguit guanyar 

el concurs però hem contribuït a que les substàncies i materials que 

contenen no afectin la qualitat de l’aigua i es puguin reutilitzar. La 

vostra col·laboració és fonamental per 

seguir 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 tornat a inscriure en la següent campanya i tenim a les nostres 

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

curs vinent. 

           

2.- RECOLLIDA D’OLI USAT. Un curs més, volem agrair-vos l’esforç que heu fet 
per portant-nos l’oli usat per a reciclar. A continuació podeu veure 
l’històric dels litres que hem recollits (encara no tenim les dades d’aquest 
curs) . 
Us animem a continuar separant-lo i portar-lo a l’escola, hi guanyem tots!!! 
Recordeu que 1 litre d’oli contamina 40.000 litres d’aigua i que depurar 1 
litre d’oli en les aigües residuals costa aprox. 2,45 € 
 
     

 
 

 
 
5.- Campanya recollida de roba 

Aquest curs hem col·laborat amb dues campanyes de 

recollida de roba, calçat i mantes, una a l’hivern 

i una altra a la primavera. Gràcies a les vostres 

aportacions algunes de les famílies desfavorides al 

nostre territori han tingut accés a aquests productes bàsics. De nou, moltes 

gràcies per la vostra solidaritat. Amb aquest exemple els vostres fills /es 

també veuen la necessitat de ser solidari amb la pobresa per tal de garantir 

uns mitjans de vida més sostenibles. 

 

 



 

   

6.- Altres iniciatives, com  

 La bicicletada anual amb l’alumnat del cicle superior, 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. 

           

 El projecte de l’hort ecològic amb l’ajut d’un avi de l’escola continua 
fomentant l’adquisició de coneixement de l’agricultura i l’alimentació 
ecològiques i de les seves implicacions socials i ambientals al nostre 
alumnat del cicle mitjà. L’alumnat està aprenent a apreciar el sabor de 
la truita feta amb verdures fresques de l’hort que els ha preparat 
l’avi. 

         

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

L’equip de mestres 
 
 


