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PROJECTE ESCOLA VERDA  

PLA D’ACCIÓ 2019-2020 

1. Nom acció: Projecte d’hort. 
Objectiu del PES: Apropar els infants a la natura com a font de recursos. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Crear i cuidar un espai on els infants            
sembren, cuiden, cullen i consumeixen o venen. 
Breu descripció: Tenir un hort al pati que cuidar durant el curs. 
Què avalueu: Implicació en el funcionament correcte de l'hort. Estat de l'hort i             
collita. 
 

2. Nom acció: Aparcament de bicicletes. 
Objectiu del PES: Promoure els desplaçaments sostenibles a l'escola. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Augmentar la mobilitat sostenible. 
Breu descripció: Tenir un aparcament de bicicletes. 
Què avalueu: Quantitat d’usuaris de l’aparcament. 
 

3. Nom acció: Eliminació del paper d’alumini. 
Objectiu del PES: Reducció de residus. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Millora de la gestió sostenible. 
Breu descripció: Es potencia l'ús de la carmanyola i del bock'roll pels            
esmorzars. 
Què avalueu: La quantitat d'alumnes que no fan servir l'alumini. 
 

4. Nom acció: Esmorzars saludables. 
Objectiu del PES: Contribuir a fomentar una alimentació saludable. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Conèixer els bons hàbits alimentaris i          
fomentar l'alimentació saludable. 
Breu descripció: Quan es fan les reunions d'inici de curs, es demana a les              
famílies que els esmorzars han d'estar formats de fruita, fruits secs, galetes o             
un petit entrepà. Evitar els productes de "bolleria" preferiblement. A més           
participem al Pla de consum de la fruita potenciant el consum de la mateixa al               
centre. 
Què avalueu: Grau de satisfacció de l'alumnat Grau de participació de les            
famílies. 
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5. Nom acció: Recollida selectiva a l'aula i al pati (paper, plàstic i            
orgànic). 

Objectiu del PES: Col·locar cartells a les papereres per a que sàpiguen que han              
de tirar i/o fer servir papereres específiques. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Fer conscients als nens/es de la          
importància de reciclar i donar a conèixer com es fa aquest reciclatge. 
Breu descripció: Es tracta de conscienciar als alumnes de la recollida selectiva i             
de que posin al seu lloc cada residu. 
Què avalueu: Grau d’implicació de mestres i alumnes. Valoració mensual del           
que es tira i no es tira a cada paperera. 
 
 

6. Nom acció: Animar totes les famílies a tenir adreça de correu           
electrònic i fer-ne un ús en substitució de les circulars en paper. 

Objectiu del PES: Aconseguir que totes les famílies acabin fent un bon ús del              
mail en substitució del paper. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Implicar a totes les famílies a que en            
facin un bon ús. 
Breu descripció: L'adquisició de nous hàbits i l'aplicació de nous procediments           
que permetin reduir la generació de residus de paper i millorar-ne la gestió. 
Què avalueu: Grau d'implicació de les famílies. 
 

 

7. Nom acció: Estalvi energètic. 
Objectiu del PES: Reduir el consum d'energia a l'escola. 
Objectius específics d'aquesta actuació:-Reduir el consum d'energia. -Participar        
en aquestes petites accions per a aconseguir-ho. 
Breu descripció: Promoure gestos com tancar el llum o apagar l'ordinador quan            
no es fa servir, van acompanyats de mesures com ara la reducció a mínims la               
il·luminació ornamental o un millor aprofitament de la llum natural. Així com            
tancar les portes. 
Què avalueu:Grau de participació de mestres i alumnes i valoració del consum            
energètic que es fa. 
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8. Nom acció: Festes sostenibles. 
Objectiu del PES: Ús responsable de residus i un bon consum. 
Objectius específics d'aquesta actuació:-Recollida selectiva. -Reciclatge      
-Consum responsable. 
Breu descripció: 
Fer una festa sostenible vol dir treballar per a fer una escola més sostenible. En               
qualsevol acte de celebració de la nostra comunitat és possible i recomanable            
actuar amb coherència ambiental. 
Què avalueu: ús del gots de plàstic de l'escola reutilitzar. Disminuir els residus i              
estalvi d'energia. 
 

9. Nom acció: Recollida d'oli usat. 
Objectiu del PES: Implicar les famílies en el reciclatge dels residus domèstics. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Recollir l'oli usat domèstic. 
Breu descripció: Recollida d’oli vegetal de cuina usat. Què avalueu: Es continua            
participant en la recollida de la campanya de recollida d'oli de cuinar? Té bona              
acceptació? Els infants i la comunitat educactiva han pres consciència de la            
importància de no llençar oli a l'aigüera? Ha funcionat tot el procés? Quantitat             
de claris recollits en un curs. 

 

10. Nom acció: Recollida de piles. 

Objectiu del PES: Reciclar piles gastades, recollida selectiva. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Facilitar el reciclatge de piles.         
Conscienciar els més menuts de la importància del reciclatge 
Breu descripció:A l'entrada de l'escola hi ha col·locat un punt de recollida de             
piles. 
Què avalueu Si les famílies participen en reciclar piles gastades. 
 
 
11. Nom acció: Recollida de taps solidaris. 
Objectiu del PES: Desenvolupar la consciència de la necessitat de res           
respectuosos amb el medi ambient. 
Objectius específics d'aquesta actuació:- Observar que amb aquesta recollida         
es pot millorar les condicions de vida d’algunes persones. 
Breu descripció:Un contenidor a l’entrada de l’escola per deixar els taps per            
accions solidàries. 
Què avalueu: L'aportació de les famílies amb el material sol·licitat. 
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12. Nom acció: Compostador. 
Objectiu del PES: Promoure activitats crítiques, formatives, constructives que         
promoguin la responsabilitat ambiental. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Aprofitar restes orgànics que generem         
a l'escola per crear el nostre propi compost. 
Breu descripció: 
Espai per recollir les restes orgàniques, tallar-les i posar-les al compostador. 
Què avalueu: Implicació i participació dels infants. 
 
13. Nom acció: Cantimplores. 
Objectiu del PES: Evitar el malbaratament d'aigua. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Entendre que l'aigua és un recurs          
natural que cal cuidar i valorar. 
Breu descripció: per beure aigua a l'aula es fa amb cantimplora evitant obrir             
contínuament l'aixeta de pulsador. 
Què avalueu: Percentatge d'alumnes que en porten diàriament. 
 
14. Nom acció: Participació en les activitats proposades per l'Agència de           
residus de Catalunya. 
Objectiu del PES: Promoure el reciclatge, la reducció, la reutilització i la cura             
vers el medi ambient. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Augmentar les activitats vers la         
sostenibilitat organitzades a l'escola. 
Breu descripció: Participar en les campanyes i activitats proposades per          
l’Agència de residus, unes 3 vegades al curs com ara: la setmana de             
l'emergència climàtica, la setmana de la prevenció de residus i Let’s Clean Up             
Europe (neteja d'espais naturals). 
Què avalueu: la participació en les accions proposades. 
 
15. Nom acció: Reduïm els residus al menjador amb els TOVALLONS DE            
ROBA 
Objectiu del PES: Concienciar vers la prevenció de residus. 
Objectius específics d'aquesta actuació: Fomentar la responsabilitat i participació         
dels alumnes. 

- Reduir residus a l'hora de menjador substituint els tovallons d'un sol ús per                         
uns de roba. 

- Exemplificar accions de prevenció de residus. 
Breu descripció: L'AMPA ha comprat tovallons de roba i ha organitzat un taller a la                           
tarda amb les famílies per decorar el tovallons amb marcadors tèxtils. El menjador i                           
l'escola gestionen el funcionament dels tovallons, dilluns es porten al menjador on es                         
guarden en safates a cada taula, el divendres va a casa on les famílies el renten i el                                   
tornen a portar. 
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Què avalueu: Acceptació de l'acció, nombre de famílies/alumnes que participen                 
al taller, nombre de famílies/alumnes que porten tovalló de roba. 
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