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Generalitat de Catalunya 
Departament d’ensenyament 
Escola Pau Casals Viladecans 

 

 

COMITÈ MEDIAMBIENTAL 
 

ACTA PRIMERA REUNIÓ: dilluns 5- novembre-2017 
 

1. Presentació membres comitè : 

ALUMNES 

MS P5A 

HG P5B 

DG 1A 

JJ 1B 

CJ 2A 

PB 2B 

BM 3A 

JM 3B 

JS 4A 

MM 4B 

SD 5A 

JL 5B 

BO 5C 

JL 6A 

FH 6A 

RT 6B 

FAMÍLIES SANDRA PEREA 

AJUNTAMENT ISABEL CAPELLA 

PERSONAL 
ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

JOAQUÍN FERNÁNDEZ 

MENJADOR LAIA CASTELLÓ 

MESTRES 

CRISTINA ÁLVAREZ (Coord. Ed. Infantil) 

IMMA GALISTEO (Coord. C. Inicial) 

NÚRIA DELGADO (Coord. C. Mitjà) 

ALBA FERNÁNDEZ (Coord. C. Superior) 

PILAR QUIRANTE (Directora) 

EVA NORIA (Cap d’estudis) 

 

 
2.   CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA 

 
L’aigua és un recurs natural imprescindible per la vida.  La fem servir per beure, per netejar, per 
cuinar... per moltes coses. I no només és necessari per la vida dels humans, també és 
imprescindible per la vida dels animals i de les plantes. 
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A més és un recurs limitat, per tant, s’ha de cuidar moltíssim!! 
 
Seria bo que coneguéssim quin és el cicle de l’aigua, i com arriba a les nostres cases, a l’escola, a 
les fonts... 
 
Però tenim una mala notícia: aquesta aigua tan valuosa s’està contaminant contínuament. 
Com es contamina? 

• Les fàbriques llencen residus als rius i/o aigua calenta que perjudica als animals i les plantes 
que hi viuen allà. 

• Els pesticides que es llencen als horts agrícoles van a parar a l’aigua. 
• La gent llença a l’aigua coses que contaminen: plàstics, líquids, tòxics... 
• El més perjudicial de tot: ELS PLÀSTICS. Tots els plàstics que van a parar al mar afecten als 

animals que hi viuen. 
 
Pensem una cosa: si els peixos mengen plàstic, i nosaltres mengem peixos... on va a parar el 
plàstic? 
 
Aquí teniu l’enllaç de la presentació que vam veure al comitè, i que us ajudarà a fer l’explicació als 
companys: 
cliqueu aquí per veure la presentació 
 
 
I aquí teniu l’enllaç dels dos vídeos que vam veure al comitè, i que parlen sobre la contaminació de 
l’aigua: 
vídeo sobre la contaminació de l'aigua 
vídeo sobre els plàstics 
 

 

3.   PROPOSTES  
 

Ara que tenim aquesta informació seria bo que a classe feu un debat, i doneu la vostra opinió. 
Podríeu aprofundir en aquest tema.  I el més important de tot, pensar què podem fer per millorar 
aquesta problemàtica. 
 
Algunes propostes dels companys del comitè mediambiental han sigut aquestes: 

• No llençar porqueria als rius. 
• No llençar brutícia al carrer ni al pati de l’escola. 
• No embrutar l’aigua, perquè els animals es moren. 
• Fer cartells als lavabos per recordar el que no podem llençar (sobre tot tovalloletes 

humides). 
 

 

 
 
 
 
 

http://prezi.com/yzb1542aqsor/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.youtube.com/watch?v=IMxOYSUSLmU
https://www.youtube.com/watch?v=ZXZvNt2R3tU&feature=youtu.be

