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Generalitat de Catalunya 
Departament d’ensenyament 
Escola Pau Casals Viladecans 

 

 

COMITÈ MEDIAMBIENTAL 
 

ACTA SEGONA REUNIÓ: dilluns 18- febrer-2019 
 

1. Presentació membres comitè : 

ALUMNES 

C. R. P5A 

A. L. P5B 

D. G. 1A 

J. J. 1B 

C. J. 2A 

P. B. 2B 

B. M. 3A 

J. M. 3B 

J. S. 4A 

V. B. 4tA 

P. O. 4tB 

M. M. 4B 

S. D. 5A 

J. L. 5B 

B. O. 5C 

J. L. 6A 

F. H. 6A 

R. T. 6B 

FAMÍLIES  

AJUNTAMENT  

PERSONAL 
ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

 

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) 
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2. EXPOSICIÓ D’ALUMNES DE CICLE INICIAL “LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA” 
 
Daniella G. de 1rA, Joan J. de 1rB, Carmen J. de 2nA i Pol B. de 2nB són els representants de cicle 
inicial en el Comitè mediambiental, ens han fet una exposició del treball sobre contaminació de 
l’aigua que han realitzat a les seves classes: 
 
- En Joan ens ha explicat el cicle natural de l’aigua: L’aigua sempre està a la natura, però fa un 
camí: s’evapora amb el sol, forma els núvols i es refreda caient una altre vegada en forma de pluja 
o de neu. 
 

 
 
 
- La Carme ens va explicar el cicle urbà de l’aigua: l’aigua en el seu medi natural no es pot beure, 
primer ha de passar per la potabilitzadora, que tracta l’aigua i la fa potable (aigua que es pot 
consumir). De la potabilitzadora es fa la distribució: una part en ampolles pel seu consum, i l’altre 
part a les canonades per tal de que arribi a les vivendes i locals. Després del seu ús, aquesta aigua 
torna a passar per una depuradora, que s’encarrega de netejar l’aigua i tornar-la al medi natural. 

 
Cal destacar que en el seu ús domèstic, destaca la 
quantitat d’aigua que va a parar al WC. Aquí hem de 
parar compte, i no contaminar aquesta aigua llençant 
coses com: productes tòxics, pintura, plàstics, 
compreses... 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La Daniella ens ha explicat què és la contaminació? La contaminació de l’aigua és quan està bruta 
i conté substàncies perilloses, i ja no és bona per a les persones. La contaminació de l’aigua afecta 
a la Terra en general.  
 
- I el Pol ens ha explicat què contamina l’aigua? 

 

Les causes principals de la contaminació poden ser: 
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Domèstic: les aigües que provenen de la neteja personal, la neteja de la llar,etc. 

Agrícola i ramader: són les aigües contaminades pels adobs i pesticides i per les 

deposicions dels animals de les granges. 

Industrial: són les aigües alterades per residus d'origen diferent, com els residus metàl·lics 

pesants. 

SOBRETOT:  

• LES  ESCOMBRERIES 

• ELS  PLÀSTICS  

• EL VIDRE 

• RESTES DE MENJAR 

• XARXES DE PESCAR 

• ELS VAIXELLS 

• EL PETROLI 

 

 
- Què podem fer nosaltres per reduir la contaminació 
 

• No llançar l’oli ni pintura per l’aixeta. Per això hem de fer servir els clakis. 

• No deixar escombreries a la platja o recollir-les quan les veiem. 

• Reciclar sempre. 

• No comprar objectes o aliments embolicats en plàstic. 

• Utilitzar les papereres del carrer. 

• Utilitzar bosses i materials reutilitzables.  

• Prohibir llançar residus químics al mar.  

• Explicar i informar a les persones de les conseqüències de les nostres accions en vers al planeta 
Terra, i concretament, de la contaminació de l’aigua en aquest cas.  

• No llançar tovalloletes humides, medicaments, compreses... pel vàter 
 
 

En acabar, vam veure uns vídeos impactants. Aquí teniu els enllaços: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco 

 https://www.youtube.com/watch?v=n_9V8rUosWM   (català) 

 https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg  (castellà) 

  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco
https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco
https://www.youtube.com/watch?v=n_9V8rUosWM
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
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3. EXPOSICIÓ D’ALUMNES DE 3R  “ ILLES DE PLÀSTIC” 
 

El Biel M. i la Julia M. ens van explicar que a la seva classe van veure el vídeo “Illes de plàstic” a partir del 
qual van reflexionar i van fer un treball de recerca. Aquí teniu el vídeo: 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/illes-de-plastic/video/5759103/ 
 
Quant triga el plàstic en descomposar-se de manera natural? 
 
Bossa de plàstic: 150 anys 
Llaunes: 200 anys 
Bolquers: 450 anys 
Ampolla de plàstic: 500 anys 
 
Això té una conseqüència molt greu: 

Les espècies marines estan patint les 
conseqüències. 
NO VOLEM AIXÒ PEL NOSTRE PLANETA 
ÉS MOLT NECESSARI RECICLAR I SER MOLT CONSCIENTS DE LES CONSEQÜÈNCIES 

 
 

4. EXPOSICIÓ D’ALUMNES DE 4T  “ LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA” 
 

Els alumnes de 4t, el Josep S., la Vega B., la Paula O. i el Marc M. ens han explicat el treball que han fet.  A 
més, han fet un vídeo explicatiu. Aquí teniu l’enllaç: 

 
https://drive.google.com/open?id=1cVaKEs_o6nC6TNwc0QSpJNu9OJeZr3Xd 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


