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1. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del centre  

 Nom del centre: ESCOLA MISERICÒRDIA. 

 Localitat / comarca: Canet de Mar (Maresme) 

 Persona de contacte:  Comissió Escola verda. 

Adreça de correu electrònic: a8015302@xtec.cat 

Telèfon: 93.7941887 

 Nombre de professorat del centre:   31 mestres. 

 Nombre d’alumnes del centre:  450 

Període de vigència del projecte de direcció:  2019-2023 

Descripció del centre 

L’Escola Misericòrdia és un centre públic de dues línies creat l’any 1974. Est{ situat a Canet de 

Mar, un poble d’uns 14.400 habitants. 

IDENTITAT  DEL CENTRE: 

 Escola de dues línies, familiar, propera i oberta a l’entorn. 

 Treballem per: 

 Una educació integral de l’alumnat, en totes les dimensions de la seva 

personalitat.  

 La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

 L’atenció a la diversitat. 

 Impulsar l’ús de les tecnologies de la informació. 

 Promoure l’educació de persones autònomes i creatives. 

  Incentivar la participació i la relació família/escola. 

 El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge. 

 
Titularitat i nivell educatiu: Som un centre educatiu de titularitat pública on s’imparteixen 
estudis d’educació infantil i primària. 
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2. PROCEDIMENT SEGUIT PER A LA REALITZACIÓ DE L’ANÀLISI I LA DIAGNOSI  

 

 Reunions de l’equip de mestres en cicle i claustre fent un an{lisi de la situació del centre i 

la visió de futur que volem per a l’escola. 

 Reunions amb el comitè ambiental, fent una anàlisi de la situació actual del centre i 

plantejant la visió de futur que volem per a l’escola. 

 Reunions amb la comissió dels delegats verds, fent una anàlisi de la situació actual del 

centre i plantejant la visió de futur que volem per a l’escola. 

 Tutories de tots els grups classe per reflexionar i fer propostes sobre com millorar com a 

Escola Verda. 

 

3. ASPECTES ASSOLITS I A MILLORAR EN RELACIÓ ALS DIFERENTS ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

3.1 Cultura de centre en relació amb l’educació per a la sostenibilitat: 

Aspectes assolits: 

 Implicació alta del claustre, alumnes, famílies i AMPA tot donant suport al projecte i 

participant i col·laborant en  les accions proposades.  

 Suport i implicació per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, tot donant suport al 

projecte i participant en les accions proposades. 

 

Aspectes a millorar: 

 Major implicació per part de tota la comunitat educativa (servei de neteja, menjador, 

extraescolars,...) per garantir una continuïtat de les actuacions en el temps i projecció de 

noves actuacions de cara al futur. 

 Manteniment i reforç d’h{bits responsables envers la sostenibilitat a llarg termini. 
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3.2.  Currículum: 

Aspectes assolits: 

 Inclusió d’objectius per a la sostenibilitat  que es contemplen en el currículum i activitats de 

l’educació per la sostenibilitat en les programacions i projectes: l’hort fruiter, caseta 

meteorològica,  pantalla informativa de la producció i estalvi energètic  de les plaques 

fotovoltaiques, hàbits: energètics, de salut, d’alimentació,... coneixements de la flora i la 

fauna de l’entorn proper ,... 

 Participació amb diferents associacions i/o activitats ambientals : concurs Apilo, activitats 

proposades per  la Diputació ( Sorra, Sal i Sol) ,visites a la deixalleria,... 

 

Aspectes a millorar: 

 Unificació de criteris en la programació escolar i adquisició de compromís per part de tot 

el claustre en l’organització i realització d’activitats (decisió, execució i avaluació). 

 Ús dels patis i de l’hort d’hortalisses i verdures escolar com a espai que integri diferents 

competències i acosti la realitat als alumnes.  

 

3.3.   Gestió sostenible  

Aspectes assolits: 

 Minimització de la generació de residus i potenciació de la reutilització: ús de carmanyoles 

o altres embolcalls sostenibles, supressió de l’ús del paper d’alumini, film,... 

 Ús racional del paper:  enviament de les circulars via e- mail, reutilització del paper, 

impressió a doble cara,  ús de paper reciclat a tota l’escola, recollida selectiva del paper 

per facilitar-ne el seu reciclatge. 

 Projecte de socialització de llibres. 

 Participació en projectes solidaris de recollida selectiva de roba i taps de plàstic. 

 Ús de cubells i contenidors de recollida selectiva dels residus a les aules i al pati per tal 

d’afavorir-ne el seu reciclatge. 

 Gestió dels recursos energètics: instal·lació placa fotovoltaica, registre i control de la 

despesa energètica, participació en el projecte 50/50, canvi progressiu dels llums 

florescents per leds,  sectorització de la calefacció, regulació de l’ús de la il·luminació, 

encarregats energètics a les aules,... 
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Aspectes a millorar: 

 Potenciació de  l’estalvi d’aigua i energia. 

 Millora de la selecció i recollida dels residus a l’aula i sobretot al pati.  

 Implicació de tota la comunitat educativa en la recollida selectiva. 

 

3.4.   Relació amb l’entorn  

Aspectes assolits: 

 Sortides  de coneixement de l’entorn proper  i del municipi a tots els nivells. 

 Organització i celebració de la festa del medi ambient oberta a tota la comunitat educativa 
i al poble.  

 

Aspectes a millorar 

 Millora i adequació de les zones verdes del centre (plantes aromàtiques, arbustos i  

arbres). 

 Recuperació de  l’hort d’hortalisses i verdures. 

 

3.5. Organització i participació  

Aspectes assolits: 

 Comitè ambiental format per representants de mestres, famílies, alumnes i ajuntament, 

que es reuneix trimestralment com a òrgan de comunicació, relació i participació de la 

comunitat educativa. 

 Comissió Escola Verda formada per representants de mestres de diferents cicles i de 

l’equip directiu  que es reuneix periòdicament amb la finalitat de liderar el projecte. 

 Participació dels delegats verds com a representats de cada grup classe de Primària, a les 

reunions periòdiques amb la direcció del centre per tractar, entre d’altres, temes 

ambientals. 

 Participació per part de mestres de la comissió, als seminaris d’equips de centre per 

compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres i promoure la 

col·laboració entre centres per a la realització de projectes compartits. 

 Participació per part de representants  de mestres i alumnes als fòrums territorials 

d’Escoles Verdes per tal d’establir relacions que possibiliten i faciliten la reflexió, el 

coneixement i l’intercanvi entre escoles. 
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Aspectes a millorar: 

 Temps amb el claustre per a la comunicació, reflexió i decisió d’accions per millorar i/o 

promoure la sostenibilitat. 

 

3.6. Documents de gestió educativa: 

Aspectes assolits: 

 El projecte educatiu del centre recull  dins dels seus principis rectors d’identitat , el 

respecte i la preservació del medi ambient, i dins del caràcter propi, ens defineix com una 

escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Marca també, com 

a un dels objectius prioritaris, potenciar el coneixement i el respecte per l’entorn. 

 La PGA (Programació General Anual)  marca les actuacions del Pla d’acció d’Escola Verda. 

 

Aspectes a millorar 

 Consolidació a la pràctica totes les línies d’actuació plantejades en els documents de 

centre. 

 

 

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS (DEFINITS A PARTIR DE LA DIAGNOSI): 

 

4.1. Cultura de centre en relació amb l’educació per a la sostenibilitat:  

 Sensibilitzar i implicar tota la comunitat educativa en la realització d’actuacions 

encaminades a aconseguir una escola sostenible i compromesa amb el medi ambient.  

 Ampliar el compromís i la participació per a l’adquisició dels objectius i actuacions  marcats 

com a centre. 

 Impregnar la nostra activitat diària, la dels nostres alumnes i la de la resta de la comunitat 

educativa d’accions sostenibles. 

 

4.2. Currículum: 

 Implicar tot el claustre en l’assoliment dels aspectes curriculars d’educació per a la 

sostenibilitat  inclosos dins dels diferents projectes i programacions d’escola. 
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 Aprofitar els patis i els hort d’hortalisses escolars com a espais que integrin diferents 

competències i acostin la realitat als alumnes.  

 

4.3. Gestió sostenible: 

 Promoure accions i campanyes per tal de potenciar i millorar la recollida selectiva de 

residus (repensar els punts i contenidors de recollida selectiva, control de la recollida 

selectiva, cartells de referència en els contenidors i a les aules...). 

 Potenciar els h{bits d’estalvi  i ús racional de l’energia elèctrica i l’aigua al centre per part 

de tota la comunitat educativa. 

 Consolidar l’ús d’embolcalls reutilitzables i la minimització de generació de residus. 

 Continuar participant en campanyes solidaries. 

 Fomentar els h{bits saludables i sostenibles en l’alimentació. 

 Continuar fent un ús responsable del paper. 

 

4.4.Relació amb l’entorn : 

 Millorar i adequar l’entorn natural del centre. 

 Potenciar i facilitar les sortides a l’entorn. 

 Consolidar  l’organització i celebració de la festa del medi ambient oberta a tota la 

comunitat educativa i al poble.  

 

4.5. Organització: 

 Coordinar i facilitar les trobades i reunions dels diferents òrgans que s’ocupen de 

gestionar i impulsar el projecte d’Escola Verda. 

 

4.6. Documents de gestió educativa: 

 Incloure el  Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES) i el Pla d’actuació  anual d’Escola 

Verda als documents de centre pertinents. 

 

 


