
 

   

       

 

 

Benvolgudes famílies: 

 

Mitjançant aquesta circular, ens posem en contacte amb vosaltres per 

informar-vos sobre el que s’ha fet a l’escola durant aquest curs tant 

diferent degut a la situació excepcional de pandèmia, en termes de  

Sostenibilitat.  

 

1.- Pla d’accions curs 2019-2020:  

Acció prevista Valoració general 

Deixar d'utilitzar paper verge a 
l'escola i substituir-lo per paper 
reciclat. 

S'ha utilitzat el paper reciclat en tots els 

àmbits de l'escola durant tot el curs. 

Incorporar activitats mediambientals a 

tots els nivells de primària de 

l'escola.  

 

Durant aquest curs s'han acabat d'elaborar i 
s'han portat a terme amb l'alumnat les 

següents Unitats Didàctiques: 1r de 
Primària: El Reciclatge (producte final: 
Elaboració d'un tríptic informatiu de com 

reciclar a casa); 3r de primària: " La 
Tierra está enferma" (Ecosistemes, hàbitats, 
desforestació, consum responsable i 

residus);3r i 4t: L'hort, espai 
d'aprenentatge"; 4t: "Camp d'aprenentatge: 
Conservació de l'entorn i el medi natural"; 

UDI "El meu Cos és fantàstic" (Salut i Medi 
Ambient);6è: "Un món sostenible" (ODS, 
entorn, el món del futur, ciutats 

intel·ligents...) ;Projecte Apadrinem: S'han 
portat a terme les activitats programades 
dels dos primers trimestres des de P3 a 6è. 

Millorar l'eina de recollida de dades de 

les bones pràctiques a l'aula per tal de 

fixar accions més directes i 

significatives. 

 

S'ha modificat el formulari utilitzat. S'ha 

fet el 50% de les auditories programades 

però no s'ha arribat buidatge per tal 

d'analitzar les dades i fer propostes de 

millora degut a la situació de confinament. 

No s'ha avaluat la satisfacció de les 

tutories en quant al canvi introduït. 

Fer visibles les accions que l'escola 

desenvolupa en relació al projecte de 

sostenibilitat. 

 

Durant aquest curs s'han creat diferents 

articles relacionats amb la Sostenibilitat, 
un d'ells sobre la participació del nostre 
alumnat en el repte de la creació de Vacunes 

per al nostre planeta en el dia mundial del 
Medi Ambient. A més a més, com en anys 
anteriors, durant el mes de juliol es 

Info sostenibilitat núm.- 5 

juny, 2020 



 

   

penjarà la memòria de totes les activitats 

que s'han portat a terme durant aquest curs. 

Afavorir la sensibilització i la creació 

de bons hàbits dins i fora les aules en 

relació a les normes medioambientals 

bàsiques. 

 

El Pla de Sostenibilitat s'inclou en la PGA 
del centre i aquesta es dona a conèixer i 

s'aprova per part del Consell Escolar. La 
valoració del Pla es publicarà a la web de 
l'escola i s'aprovarà també en Consell 

escolar. 

Mantenir actiu el racó verd d'aula per 

fer conscient a l'alumnat de totes les 

bones pràctiques medioambientals que 

s'han de dur a terme dins l'aula. Fer 

partícip a tota la comunitat de les 

bones pràctiques medioambientals 

necessàries dins i fora de l'escola. 

 

Els racons verds d'aula s'han mantingut 
actualitzats, els delegats verds han fet 
auditories tant d'aula com d'altres àrees 

durant el segon trimestre tot i que no s'ha 
fet una anàlisi curosa dels resultats per 
poder implantar les millores necessàries. 

Aquesta anàlisi dels resultats i la 
propostes de millora estava previst fer-la 
durant el tercer trimestre. La situació de 

confinament viscuda no ha permès acabar les 
activitats programades. Pel que fa al racó 
verd general d'escola, no s'ha arribat a 

modificar d'acord amb les previsions que 
teníem. 

Sensibilitzar l'alumnat de segregar 

correctament els residus que generem per 

tal de reciclar-los i contribuir a la 

millora de l'entorn. 

 

Continuem comptant amb la participació de 

les famílies en la recollida d'oli usat 
(sistema oliklak); recollida de piles usades 
(concurs Apilo 19-20) i recollida de roba 

usada (aquest curs només s'ha portat a terme 
una campanya de recollida a la tardor, la 
prevista per la primavera no s'ha pogut 

realitzar degut al confinament). 

Formació específica (flora, fauna, 

geologia de l'entorn natural); reducció 

del consum i gestió de residus per part 

dels tècnics mediambientals de 

l'ajuntament. Subministrament del 

sostrat per l'hort. Implicació en el 

projecte de l'apadrinament d'un entorn 

natural (Les Roques Blaves). Implicació 

en la recollida selectiva de residus 

Facilitar a l'escola la informació sobre 

els consums d'energia i aigua. 

 

Durant aquest curs no s'ha pogut ultimar el 

Pla de cooperació establert amb l'Ajuntament 
per portar a terme les activitats 
programades dins del Projecte Apadrinem 

degut a la situació de confinament a partir 
del dia 13 de març. La majoria de les 
activitats previstes s'havien de 

desenvolupar durant el tercer trimestre. 

 

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. Aquest any, degut a la situació forçada 



 

   

del confinament encara està pendent de la recollida i de l’anàlisi 

corresponent de la quantitat acumulada.  

3.- Recollida d’oli usat. Un curs més, volem agrair-vos l’esforç que heu 

fet portant-nos l’oli usat per a reciclar.  

Us animem a continuar separant-lo i portar-lo a l’escola, hi guanyem 

tots!!! 

 
4.- Campanya recollida de roba. 

Us volem agrair  la vostra col·laboració amb la única campanya que hem 

pogut portar a terme durant aquest curs i que ha ajudat als nens/es i 

famílies que ho estan passant realment malament al nostre país.  

5.- Altres iniciatives, com:  

• La realització d’una bicicletada anual amb l’alumnat del cicle 

superior, tot i tenir-la programada, no s’ha pogut portar a terme 

degut al confinament. 

• La col·laboració de l’avi de l’escola amb el nostre projecte de l’hort 

ecològic continua ajudant el 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. 


