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1. Dades del centre  

 

▪ Nom del centre: ESCOLA EL BOSC DE MONT-RAL 

▪ Localitat / comarca: MONT-RAL. ALT CAMP 

▪ Persona de contacte: EVA GILABERT ROFES 

Adreça de correu electrònic: e3012903@xtec.cat 

Telèfon: 667166106 

▪ Web del centre: http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/ 

▪ Nombre de professorat del centre: 2 tutores + 3 especialistes de ZER 

▪ Nombre d’alumnes del centre: 15 

▪ Període de vigència del projecte de direcció: 2016-2020. (Tinc un nomenament 

de 4 anys) 

 

2. Descripció del centre (titularitat, nivells educatius, història, context, característiques 

singulars…) 

 

L’Escola el Bosc de Mont-ral és un centre públic i rural de l’Alt Camp, que s’ha 

reobert aquest curs 16/17 desprès de més de 18 anys tancada. Forma part de la 

ZER Francolí, conjuntament amb 3 escoles més; l’escola de la Masó, l’escola de 

Picamoixons i l’escola de la Riba. L’escola de la Riba ja forma part de la xarxa 

d’escoles Verdes de Catalunya. 

 

El centre disposa de 2 mestres ( una fa de direcció alhora) i de 3 especialistes de 

ZER. 

 

La nostra línia d’escola és remarca per ser uns principis pedagògics arrelats a 

l’entorn on estem ubicats, per la utilització d’unes metodologies actives i vives, per 

uns referents de l’escola Bosc, per la inclusió de les famílies dins el centre, per la 

conservació de les tradicions catalanes, entre d’altres. 

 

Des del projecte de direcció i el projecte educatiu s’opta per una escola que tingui 

com a objectiu comú ser un espai d’aprenentatge, benestar i seguretat que 

permeti els infants equivocar-se per aprendre, créixer en autonomia, on conviure 

http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/


de forma harmònica i desenvolupar al màxim les seves capacitats, competències, 

habilitats i aprenentatges, amb una sòlida base emocional i social. Un projecte al 

capdavant basat en els principis de la pedagogia sistèmica, l’enfocament de 

l’educació viva i activa, els principis de l’escola bosc i de l’educació en i per la 

natura, i la mirada respectuosa envers els infants, famílies i entorn. No deixant de 

banda l’alimentació saludable ecològica i el respecte cap a l’entorn natural i cap 

a l’ecosistema on ens trobem. 

Des de l’escola ens arrisquem a no separar els infants per edats homogènies, sinó 

en crear una aula multigrau i internivells en tots els seus sentits i per mantenir un 

grup real heterogeni. Disposem de 3 espais grans on hi ha distribuïts 14 

racons/ambients/contextos d’aprenentatge que anem variant en funció de les 

necessitats i interessos del moment. Aquests espais són; el de creació artística 

plàstica, de joc simbòlic, de llengua, TIC/TAC, descoberta i experimentació, teatre i 

dramatització, de cuina, biblioteca, lògica i matemàtiques, costura, de geografia i 

història, fusteria, ciències i l’ espai de la llum. També tenim un espai exterior en 

construcció i remodelació per què passi a ser a la llarga un espai més 

d’aprenentatge. El nostre jardí que encara no el tenim del tot perfilat i ens ocupa 

part de les nostres reflexions i dels nostres somnis. És un espai ampli i lliure amb terra, 

amb una part gran amb molt de sol i unes vistes impressionants de les muntanyes, 

de la platja, dels municipis, de les ciutats, de la província en general. També tenim 

un espai més ombrívol una mica més petit, però força interessant, on hi ha un arbre 

prou generós. On es podríem muntar activitats de psicomotricitat o de risc 

prudencial. Els infants més grans normalment  l’usen per a fer cabanes  amb 

branques i diverses construccions.  La nostra idea és que sigui part dels altres 

espais/contextos del centre, que sigui un espai més on es pugui anar a realitzar 

activitats quan es vulgui, no volem que sigui només un lloc que es surti a jugar 

durant els 30 minuts d’esbarjo. Estem convençudes que seria un espai molt útil on 

podríem trobar un lloc mig tancat ( tipus caseta de fusta) on poder realitzar 

activitats lligades amb l’observació d’animals, d’insectes, un petit laboratori, coses 

d’astronomia...També ho voldríem relacionar amb la botànica, ens agradaria 

poder construir o elaborar laberints de plantes on els nens i nenes es poguessin 

amagar, córrer...amb l’arqueologia i recerca de minerals i fòssils,  i també fer una 

l’horta ecològica ( ja hem començat  aquest curs )construint un hort on poguéssim 



consumir i/o vendre els nostres productes. 

Nivells: infantil i Primària. Grup Internivells 

Context: rural 

 

3. Justificació  

 

L’inici del projecte d’escola verda en el nostre centre sorgeix de la voluntat del 

projecte de direcció en el moment del seu nomenament, fins i tot abans de 

començar el projecte d’escola. En segona mà també sorgeix per voluntat del 

claustre i de la comunitat educativa.  

 

Ens interessa i ens ressona molt el tema d’escola verda i la seva filosofia per: 

- Aproximar la línia del centre a les accions relacionades amb l’educació   

ambiental i sostenible.  

- El coneixement de l’entorn en accions directes mitjançant sortides, tallers, visites 

amb experts. 

-   El respecte i cura per la natura i el medi natural que ens envolta. 

- Aprofundir en l’educació per a la sostenibilitat per incorporar accions i 

metodologies en les actuacions quotidianes dels nostres alumnes i de la 

comunitat educativa en general.  

 

Aquest projecte pretén incorporar l’educació per a la sostenibilitat a la filosofia 

pedagògica de l’escola i agafa com a model el Document marc d’Escoles Verdes 

per a la seva elaboració. 

 

4. Finalitats 

 

Les finalitats d’aquests projecte estan lligades amb els objectius generals i amb el 

projecte de direcció i el projecte educatiu de centre. 

El que ens interessa com a centre i com a comunitat educativa és ser eficient i el 

màxim de transparent possible. Per tot això farem; 

 

 



 Una diagnosis inicial per ser conscients de quina és la realitat del nostre centre, 

fent ús de l’anàlisi de la situació actual relacionada amb l’educació per la 

sostenibilitat amb els instruments, activitats i la participació obtinguda dels 

diferents sectors, dins la formació d’educació per la sostenibilitat. Constituirem 

la comissió d’escola Verda * 

 

 Seguidament elaborarem el PES i el PA amb el claustre de centre i la comunitat 

educativa. Posteriorment compartirem i expandirem el projecte de cara a 

l’exterior, principalment amb les altres escoles que formen la ZER. 

 

 Amb la finalitat última d’incorporar-nos a la Xarxa d’escoles verdes de 

Catalunya, seguir fent la formació seminari de 2n any, i obtenir el distintiu que 

ens acreditarà com a Escola Verda. 

 

 

*Composició escola Verda: 

- Direcció de l’escola El Bosc i coordinadora de la Comissió: Eva Gilabert . 

- Mestres implicats: Judith Giró Corts. 

- Representant famílies: Enric Prats i Paqui Loza. 

- Representant Ajuntament: Xavi Pagès.  

 

Durant el  curs escolar 16/17 la direcció del centre ha realitzat la formació necessària 

per formar part de la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya al CRP de Reus.  

Durant el curs escolar 17/18 la direcció ha realitzat el seminari d’Escoles Verdes de l’Altc 

Camp. 

 

Formació inicial 1r any. Diagnosis inicial.  

Comissió Escola Verda 

Elaboració del PES i del PA 

Formació 2n any escola Verda- seminari 

Distintiu placa Escola Verda 



5. PES - projecte d’educació per la sostenibilitat. 

5.1 Procediment seguit per a la realització de l’anàlisi i la diagnosi (instruments,   

participació…) 

 

La diagnosi ha estat realitzada per la comissió d’Escoles Verdes, formada per la 

direcció del centre, mestra primària, representants de l’AFA i representant Ajuntament). 

S’ha comunicat a través d’un formulari electrònic i s’ha consensuat en claustre. 

 

Participació de tota la comunitat educativa ( mestres, famílies, Ajuntament) 

 

CONTEXT Currículum  

(Mesura en què les àrees expliciten els objectius i continguts de l’educació per a la 

sostenibilitat i aquests es treballen de forma estructurada) 

Aspectes assolits 

1. La PGA es redacta amb la participació de tots els mestres. La comunitat 

educativa és informada i fins i tot pot participar-hi. 

2. Implicació i coordinació de l’equip docent. 

3. Formació en educació per la sostenibilitat. 

Aspectes a millorar 

4. Enfocar i integrar un pla d’activitats d’educació per a la sostenibilitat al 

currículum, propis de l’escola, on aquestes siguin clares i viables, on els alumnes i 

famílies puguin incidir i crear. 

5. Tenir en compte les peculiaritats de l’escola de Mont-ral davant la ZER en relació 

en aquest tema de sostenibilitat. 

 

CONTEXT Gestió sostenible (en relació amb l’edifici, els serveis, els recursos…) 

Aspectes assolits 

1. Ús del paper per les 2 bandes en moltes situacions. 

2. Ús de carmanyoles i no utilització de paper d’alumini. 

3. Recollida selectiva dins de les aules. 

4. Ús de materials reciclats per decoració, manualitats...  

5. Ús de la recollida selectiva del municipi i s’aplica en les mesures del possible. 

6. Reparació  i reutilització de materials trencats. 



7. Utilització de criteris ambientals en les compres ( productes ecològics de neteja. 

ecoetiquetes)- Ajuntament 

8. Es promou la socialització de material fungible d’aula. 

9. Reutilització de llibres- no editorials perquè no els utilitzem, però si de lectura. 

10. Mecanismes per controlar i tancar la llum que s’entra al centre, en funció de les 

hores solars. 

11. L’alumnat participa en la neteja i en la recollida selectiva. 

Aspectes a millorar 

1. Tema reciclatge de tòners i piles. 

2. Tema recollida vidre. 

3. Recollida selectiva fora de les aules, a l’espai exterior. 

4. Tema càtering productes amb criteris ambientals- Servei extern. 

5. Millorar el tema d’estalvi d’aigua i les seves actuacions, i controlar el consum 

d’aigua. 

6. Millorar el tema estalvi energètic en quan a aïllaments, tancaments i calefacció 

elèctrica. Ajuntament. 

7. Millorar les instal·lacions pendents; portes, finestres, porticons, calefacció. 

(Ajuntament)  

8. Promocionar el transport a peu/ transports comunitaris (tot i ser una mica inviable 

per la distància de les vivendes amb l’escola). 

 

CONTEXT Implicació en l’entorn  

Aspectes assolits 

1. Sortides al bosc cada dimarts per conèixer les plantes, els insectes, els arbres,  el 

medi natural i social. 

2. Rehabilitacions de camins- ex: camí de poesia al bosc. 

3. Recuperació d’informacions d’antics masos, molins i fonts del municipi. 

4. Recuperació de plantes aromàtiques i autòctones al pati. 

5. Xerrades i sortides amb els agents rurals de la zona. 

6. Tallers i visites amb els molins, refugis de la zona, pagesos, productes artesanals... 

7. Inici de la construcció dels Espais exteriors com espais pedagògics: pati i zona 

ajardinada en co-creació amb la comunitat educativa. “Zona bassa/estany 

d’insectes” 



8. Inici de la co-creació de l’hort ecològic i biodinàmic amb la comunitat 

educativa. 

 

Aspectes a millorar 

 

9. Fer més xarxa amb el municipi i el consell comarcal ( persones del poble, 

restaurants, oficis, experts...) per poder seguir realitzant els tallers, les xerrades i les 

sortides que anem fent durant el curs. 

10. Millorar  i seguir co-construint la zona exterior per transformar-la en una zona més 

d’ensenyament- aprenentatge del centre. 

11. Millorar l’hort i la zona enjardinada introduint plantes aromàtiques i arbustos de la 

zona autòctona. 

12. Introduir arbres fruiters a la zona de l’horta. 

 

CONTEXT Organització i participació  (espai i temps per a l’anàlisi i la reflexió 

compartida de temes transversals) 

Aspectes assolits 

1. Comunicació via e-mail amb les famílies, claustre i l’Ajuntament. 

2. Utilització de les xarxes socials; facebook, twitter, youtube, web, bloc, web 

Ajuntament... per la comunitat educativa 

3. Participació activa de les famílies en el projecte d’escola. 

4. Bona relació AFA. 

5. Participació de l’alumnat en l’elecció de projectes, espais, ambient, activitats, 

decisions i accions. 

6. Implicació de les famílies en totes les comissions d’escola. 

Aspectes a millorar 

- Seguir progressant en el concepte d’escola oberta i disponible a la comunitat 

educativa. 

- Anar fent reunions freqüents per organitzar activitats i actuacions d’Educació per 

la sostenibilitat a l’escola i al poble. 

- Coordinació entre les diferents escoles de la ZER per realitzar activitats 

d’Educació per a la Sostenibilitat entre el professorat i alumnat de diferents cicles 

i  nivells. 



Documents de gestió educativa (mesura en què reflecteixen la realitat del centre pel 

que fa a l’educació per a la sostenibilitat) 

Aspectes assolits 

- Al PEZ ( projecte educatiu d’escoles rurals) s’especifica l’educació per a la 

sostenibilitat com un objectiu de centres de la zona escolar rural. El document 

s’està començant a reflexionar amb el claustre de ZER. 

- Al PdD es té en compte l’educació per la sostenibilitat i s’especifica un pla 

d’actuacions. Té uns objectius clars i definits. 

- Introducció d’aspectes per a la sostenibilitat al PdD. 

 

Aspectes a millorar 

- Especificar els objectius de l’escola de Mont-ral en quan a sostenibilitat, davant el 

PEZ. 

 

Cultura de centre en relació amb l’educació amb la sostenibilitat (grau d’acord sobre 

la importància de l’educació per a la sostenibilitat, consens sobre les implicacions 

educatives i organitzatives…) 

Aspectes assolits 

- Implicació i predisposició de l’equip docent en les activitats i en les actuacions 

proposades per l’educació per la sostenibilitat. ( recollida selectiva, consum de 

llum i aigua, carmanyoles...) 

 

Aspectes a millorar 

- Potenciar les verdures i fruites de l’hort pel consum per l’esmorzar, dinar i/o 

berenar a l’escola. 

- Ús més conscient de la calefacció, la llum i l’aigua. 

- Introduir el reg automàtic a l’hort. 

 

 

 

 

 

 



5.2.Objectius estratègics per a cada bloc (definits a partir de la diagnosi) 

 

CONTEXT Currículum 

- Introduir i ampliar les propostes ambientals dins les activitats curriculars 

dels alumnes. Enllaçar-les en la realitat escolar i del municipi. 

- Introduir l’espai exterior com un espai més d’aprenentatge de l’escola. 

- Introduir propostes de sostenibilitat a l’espai de medi natural i social del 

centre. 

 

CONTEXT Gestió sostenible 

- Millorar la qualitat de la recollida selectiva del centre, sobretot a l’espai 

exterior. 

- Rendibilitzar els recursos energètics del centre- consum d’aigua, llum i 

calefacció.  

 

CONTEXT implicació en l’entorn  

- Introduir-se en l’ús del compostatge i en la introducció dels arbres fruiters 

a l’hort i horta.  

- Introduir l’espai exterior com un espai més d’aprenentatge de l’escola. 

CONTEXT Organització i participació 

- Promoure la participació de tota la comunitat educativa en el projecte 

d’escoles verdes. 

 

Documents de gestió educativa 

- Introduir noves propostes més complertes de sostenibilitat al PdD. 

- Introduir propostes de sostenibilitat al PEZ, a la PGC. 

-  

Cultura de centre en relació amb l’educació amb la sostenibilitat 

 

- Mantenir les activitats, tallers, sortides que ja funcionen i introduir-les com 

a línia l’escola: Hort biodinàmic, arbres fruiters, plantes aromàtiques i 

autòctones, recuperació de marges, camins. 



- Revisar totes les accions que es duen a terme per millorar-les i anar co-

creant amb la comunitat educativa noves accions. 

- Fer partícip a tota la comunitat educativa en el projecte d’escola verda.   

 

 

6. PA- PLA D’ACCIÓ 2016/2020. 

 

Proposem un pla d’acció en funció del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat, 

agafant tot allò que ja tenim assolit en tots els contexts i volem mantenir, i tots 

aquells aspectes, accions que volem millorar i ampliar pels cursos vinents que 

siguin progressius i possibilistes amb la nostra realitat, donant temps perquè es 

consolidin, es normalitzin en el centre i passin a formar part de la nostra identitat 

com a escola. Partim d’uns objectius generals, que deriven uns objectius 

específics per acabar en unes accions concretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PES 
OBJECTIUS 
GENERALS 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

ACCIONS 
CONCRETES 

PA 



 

 

PA OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS 

CONTEXT 
CURRÍCULUM 

1. Introduir i ampliar les propostes 

ambientals dins les activitats 

curriculars dels alumnes. Enllaçar-

les en la realitat escolar i del 

municipi. 

2. Introduir l’espai exterior com un 

espai més d’aprenentatge de 

l’escola. 

3. Introduir propostes de sostenibilitat 

a l’espai de medi natural i social 

del centre. 

1. Relacionar les activitats d’educació 

per a  la sostenibilitat amb les diferents 

àrees del currículum,  en els diferents 

espais de medi natural i social de 

l’escola. 

2. Co-crear amb els alumnes  l’espai 

exterior, fent ús de les competències 

del currículum. 

Acció 1: Activitats sostenibles dins els 

espais de medi natural i social i dins els 

espais del centre. 

Acció 2: Co-creació de l’espai 

exterior. 

CONTEXT 
GESTIÓ 
SOSTENIBLE 

 

1. Millorar la qualitat de la recollida 

selectiva del centre, sobretot a 

l’espai exterior. 

2. Rendibilitzar els recursos energètics 

del centre- consum d’aigua, llum i 

calefacció.  

1. Conscienciar en la reducció de residus 

i el foment de l’estalvi energètic (llum i 

aigua). 

2. Implicar a tots els mestres i alumnes en 

la  recollida selectiva a l’escola. 

Acció 3: contenidors de recollida 

selectiva a dins i a fora. 

Acció 4: canviar aixetes de l’aigua 

Acció 5: aprofitar les hores de sol 

tancant els llums 

 

CONTEXT 
IMPLICACIÓ EN 
L’ENTORN  

1. Introduir-se en l’ús del 

compostatge i en la introducció 

dels arbres fruiters a l’hort i horta.  

2. Introduir l’espai exterior com un 

espai més d’aprenentatge de 

l’escola. 
 

1. Conscienciar de l’ús del propi 

compost elaborat pels infants. 

2. Introduir diferents tipus d’arbres fruiters 

i plantes aromàtiques a l’espai exterior 

3. Relacionar les activitats d’educació 

per a la sostenibilitat amb la realitat 

de l’entorn. 

4. Introduir l’hort biodinàmic i ecològic. 

Acció 6:  fer el compostador i l’hort 

biodinàmic i ecològic.  

Acció 7: Introduir arbres fruiters i 

plantes aromàtiques a l’espai exterior.   

CONTEXT 
ORGANITZACIÓ 
I PARTICIPACIÓ 

 

1. Promoure la participació de tota la 

comunitat educativa en el projecte 

d’escoles verdes. 
 

1. Consensuar l’equip de mestres i la 

comunitat escolar en  la Comissió 

d’Escola Verda. 

2. Establir mecanismes de participació de 

l’alumnat en el projecte. 

3. Aprofitar projectes d’escola en els que 

puguem sumar esforços. 

 

Acció 8: Promoció de la participació. 

Fer ús dels delegats verds. 

 



 
 
 

6.1 SUMES D’ACCIONS 

 

Les accions que proposo són per un període de 4 anys. Les anirem revisant i analitzant cada any amb el comitè ambiental i 

informades per consell escolar. Afegirem esmenes sempre hi quan sigui possible. 

Afegeixo el quadre i la descripció de cada una de les accions proposades en cada un del contexts. 
 
 
 

 

 OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS 

DOCUMENTS DE 
GESTIÓ 
EDUCATIVA 

1. Introduir noves propostes més 

complertes de sostenibilitat al PdD. 

2. Introduir propostes de sostenibilitat 

al PEZ, a la PGC. 

 

1. Afegir a la documentació de centre 

(Projecte Educatiu de ZER i al Projecte 

de Direcció) objectius que tinguin en 

compte l’educació  per a la sostenibilitat 

i afegir en aquests documents d’inclusió 

d’aquest Pla d’Acció 2016-2020. 

2. Incorporar al Pla Anual de Centre les 

activitats d’educació per a la 

sostenibilitat. 

Acció 9: L’Educació per a la 

Sostenibilitat en els documents de 

centre. 

CULTURA DE 
CENTRE  

 

1. Mantenir les activitats, tallers, 

sortides que ja funcionen i introduir-

les com a línia l’escola: Hort 

biodinàmic, arbres fruiters, plantes 

aromàtiques i autòctones, 

recuperació de marges, camins. 

2. Revisar totes les accions que es 

duen a terme per millorar-les i anar 

co-creant amb la comunitat 

educativa noves accions. 

3. Fer partícip a tota la comunitat 

educativa en el projecte d’escola 

verda.   

6.3 Revisar i consolidar bones accions i 

pràctiques que ja funcionen en el 

centre. 

6.4 Informar a la comunitat educativa les 

diferents propostes que s’impulsen des 

d’Escola Verda. 

Acció 10: Informació  de l’escola 

verda i de les seves accions ( dels que 

noves i que continuen afiançades)  



 
ACCIONS  
a partir de la diagnosis 

Currículum 
Gestió 
sostenible  

Entorn Participació  

 
Gestió 

educativa 

 
Cultura 

de centre 

MA 
MI 
NO 1

6
-1

7
 

1
7

-1
8
 

1
8

-1
9
 

1
9

-2
0
 

A1. Activitats sostenibles 

dins els espais de medi 

natural i social i dins els 

diferents espais de l’escola. 

x  x  

  

MA x x x x 

A2. Co-creació de l’espai 

exterior. 
x  x x x x 

MI x x x X 

A3. Contenidors de 

recollida selectiva 
x x x x x x 

MA x x x x 

A4.Canviar aixetes de 

l’aigua 
 x     

MA x - - - 

A5. Aprofitar les hores de sol 

tancant els llums 
x x x x x x 

MA x x x x 

A6. Fer el compostador i fer-

ne ús. Construir l’hort 

biodinàmic i ecològic. 

x x x x 
x x 

NO - X x x 

A7. Introduir arbres fruiters i 

plantes aromàtiques a 

l’espai exterior.  Així com un 

arbre gran a l’espai exterior. 

x  x x 

 

x 

 

x NO - x x - 

A8. Promoció de la 

participació. Fer ús dels 

delegats verds. 

x x  x 
 

     x 

 

MA - x x x 

A9. L’Educació per a la 

sostenibilitat en els 

documents de centre. 

    
x  

MI x x x x 

A10. Informació  de l’escola 

verda i de les seves accions 

( dels que noves i que 

continuen afiançades) 

x x x x 

 

x 

 

x NO - x x x 

 

MA: manteniment, MI: millora, NO: nova



 

ACCIÓ 1:  Activitats sostenibles dins els espais de medi natural i social i dins l’escola en 

general- Manteniment i noves 

ÀMBIT CURRÍCULUM / ENTORN 

Descripció  

 

- Fer un registre de les activitats sostenibles que es fan en els 

espais de medi natural i social i marcar com es vinculen 

amb el currículum. 

- Promoure activitats que facilitin el treball de l’educació 

per a la sostenibilitat des de diferents àrees. 

 

Objectius de millora - Relacionar les activitats d’educació per a la 

sostenibilitat amb les diferents àrees curriculars i 

competències. 

- Relacionar les activitats d’educació per a la 

sostenibilitat amb la realitat del nostre entorn. 

- Seguir mantenint les sortides al bosc cada dimarts, 

amb les xerrades i tallers d’experts agents rurals, 

confeccionar capses d’aprenentatge sobre educació 

de la sostenibilitat, seguir utilitzant les capses del CRP 

de medi ambient (ocells, canvi climàtic, l’aigua, el 

consum...), anant ampliant les activitats. 

- Co-construir una capsa per fer el compostador, 

utilitzant l’adob que es produeixi per l’hort 

biodinàmica. 

- Co-construir l’hort biodinàmic.  

Aprenentatges 

curriculars relacionats 

amb l’acció  

- Es plantejaran accions i activitats d’educació per a la 

sostenibilitat que facilitin el treball competencial des de les 

diferents àrees. 

 

A qui s’adreça l’acció - A professorat i alumnes de l’escola. 

- Possibilitat de participar familiars- comitè ambiental 

Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

- En horari lectiu. 

- Dinamitzat pels mestres amb l’ajuda de la Comissió 

d’Escola Verda- comitè ambiental. 

- Amb experts sobre diferents temes. 

- Amb material del CRP Alt Camp. 

Planificació de les 

actuacions 

 

- Fer un inventari on es recullin els tallers, sortides i activitats 

relacionades amb l’educació per a la sostenibilitat en el 

nostre cas per etapes i cicles. 

- Comprovar amb quines àrees curriculars es vincula. 

- Proposar activitats d’educació per a la sostenibilitat 

relacionades amb el currículum.  

Avaluació (2016-2017) 

 

- Inventari del nombre d’activitats portades a terme al llarg 

d’un curs i vinculació amb les àrees curriculars. 



Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre  

 

- La continuïtat o no de les activitats sostenibles, per a cada 

curs escolar, dependrà dels resultats d’avaluació de les 

mateixes. 

- Les activitats es recolliran anualment en la Programació 

General Anual, en la Memòria Anual i en el Pla d’Acció 

d’educació per a la sostenibilitat. 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- La gran majoria de propostes han anat molt bé, hem 

aconseguit gairebé tots els objectius proposades amb 

èxit, n’hem inclòs de nous i ens queden pendent pel curs 

vinent iniciar el compostador i acabar el reg automàtic, i 

acabar d’ampliar les activitats a l’espai de medi. 

- Consolidem les activitats que ens han funcionant amb 

un alt índex de motivació i participació. 

 

 

ACCIÓ 2: Co-creació de l’espai exterior- Millora 

ÀMBIT CURRÍCULUM / ENTORN/PARTICIPACIÓ/ GESTIÓ EDUCATIVA I CULTURA DE CENTRE 

Descripció  

 

- Promoure activitats i tallers en relació a l’ hort, l’aiguamoll, 

els arbres fruiters, les plantes aromàtiques, els hotels 

d’insectes, que facilitin el treball de l’educació per a la 

sostenibilitat des de diferents àrees. 

Objectius de millora 
- Co-crear i consolidar  l’espai exterior com un espai més 

d’aprenentatge dins el centre on els alumnes puguin fer 

activitats relacionades amb l’hort, plantes aromàtiques, 

lectura, compostador, motricitat, insectes, música, 

ciències, medi natural i social, plàstica, entre d’altres. 

Aprenentatges 

curriculars relacionats 

amb l’acció. 

- Es plantejaran accions i activitats d’educació per a la 

sostenibilitat que facilitin el treball competencial des de les 

diferents àrees. 

 

A qui s’adreça l’acció - A professorat i alumnes de l’escola. 

- Possibilitat de participar familiars i personal extern 

(Ajuntament i experts en patis i jardins). 

Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

- En horari lectiu. 

- Dinamitzat pels mestres amb l’ajuda de la Comissió 

d’Escola Verda- comitè ambiental 

Planificació de les 

actuacions 

 

- Fer un inventari on es recullin els tallers, sortides i activitats 

relacionades amb l’educació per a la sostenibilitat en el 

nostre cas per etapes i cicles. 

- Comprovar amb quines àrees curriculars es vincula. 

- Proposar activitats d’educació per a la sostenibilitat 

relacionades amb el currículum.  

Avaluació (2016-2017) 

 

- Inventari del nombre d’activitats portades a terme al llarg 

d’un curs i vinculació amb les àrees curriculars. 

- Inventari del nombre de participació de la comunitat 



educativa. 

Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre  

 

- La continuïtat o no de les activitats sostenibles, per a cada 

curs escolar, dependrà dels resultats d’avaluació de les 

mateixes. 

- Les activitats es recolliran anualment en la Programació 

General Anual, en la Memòria Anual i en el Pla d’Acció 

d’educació per a la sostenibilitat. 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- Considerem també que la gran majoria de propostes 

s’han aconseguit amb èxit i implicació d’infants, mestres i 

famílies, gaire totes les accions proposades s’han pogut 

fer, i ens queden pendent pel curs vinent el tema de 

l’aiguamoll petit i el compostador, tal i com he anomenat 

amb anterioritat. 

- Hem introduït la confecció dels hotels d’insectes. 

- Volem de cara al curs 18/19 introduir-nos en el projecte 

rius 

 

 

ACCIÓ 3:  Contenidors de recollida selectiva- Manteniment  

 ÀMBIT CURRÍCULUM / GESTIÓ SOSTENIBLE / ENTORN /PARTICIPACIÓ/ GESTIÓ EDUCATIVA/ 

CULTURA DE CENTRE 

Descripció  

 

- Incorporació de diferents contenidors per la de recollida 

selectiva de paper, plàstic i envasos, orgànic, i residus.  

- El curs vinent es continuarà fent la recollida selectiva fent 

la incorporació de contenidors a l’exterior ( pati) 

- Es pretén conscienciar a tots els alumnes de les 4R (Reduir, 

Reutilitzar, Reciclar i Recuperar). 

Objectius de millora - Implicar a tots els mestres i alumnes en la recollida 

selectiva a l’escola. 

- Fer ús d’uns encarregats- delegats verds ( que anirem 

canviant)  que siguin responsables de vetllar pel bon 

funcionament de la neteja de patis i la recollida selectiva. 

- Aprofitar de fer la recollida selectiva amb els camions 

de la brossa quan pugen a Mont-ral, ja que tenim els 

contenidors a tocar de l’escola, i si fos el cas amb la 

senyora de la neteja. 

Aprenentatges 

curriculars relacionats 

amb l’acció  

- Portar-ho a la pràctica en el dia a dia i vincular-ho amb 

aquelles àrees sempre que el tema ho permeti. 

- Tots els cursos. 

A qui s’adreça l’acció - A professorat i alumnes de l’escola. 

- Extensible a la comunitat educativa. 



Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

 

- Tots els membres de l’escola. 

- Dinamitza la Comissió d’Escola Verda amb la implicació 

dels mestres i alumnes de l’escola. 

Planificació de les 

actuacions 

 

- Establir un sistema de recollida selectiva que faciliti la 

participació de tot l’alumnat del centre. 

- Fer extensible la recollida en alguns espais de l’escola que 

encara resten per planificar (pati). 

- Difusió: A les reunions de claustre i consell escolar. 

Avaluació (2016-2017) - Fer un seguiment setmanal i introduir millores, en la mesura 

possible, a mesura que sorgeixin dificultats o contratemps. 

- Qüestionari de satisfacció (alumnes i mestres). 

Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre  

 

- Es pretén que aquesta activitat es consolidi i s’executi 

anualment. 

- Les activitats es recolliran en el Pla d’acció d’educació 

per a la sostenibilitat que es revisarà anualment. 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- El tema de la recollida selectiva ens queda iniciat i força 

consolidat dins l’escola, però hem d’encarar-nos a millorar 

cap l’espai exterior, s’han demanat contenidors de 

recollida selectiva al consell comarcal de l’Alt Camp. 

Estem a l’espera de rebre’ls. 

 

 
 

 

ACCIÓ 4:  CANVIAR L’AIXETA DE LA PICA DEL BANY- MANTENIMENT 

ÀMBIT GESTIÓ SOSTENIBLE 

Descripció  - Canviar   l’aixeta de la pica del bany perquè no malgasti 

aigua innecessària, posarem una d’obrir i tancar. 

Objectius de millora - Informar a la comunitat les diferents propostes que 

s’impulsen des d’escola verda. 

A qui s’adreça l’acció - A la comunitat educativa. 

Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

- En horari lectiu. 

- Personal Ajuntament manteniment. 

Planificació de les 

actuacions 

- Establir un sistema d’aprofitament d’aigua 

- Difusió: A les reunions de cicles i claustres, per als mestres i 

al consell escolar. 

Avaluació (2016-2017) - Qüestionari sobre volum d’aigua que hem estalviat 

aquest curs (alumnes i mestres). 



Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre. 

- Iniciat el curs 2016-2017 i mantenir-ne la continuïtat els 

següents anys.  

 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- S’ha canviat per part de l’Ajuntament, està solventat. 

 

ACCIÓ 8:  PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ. FER ÚS DELS DELEGATS VERDS- MANTENIMENT 

ÀMBIT CURRÍCULUM/ ENTORN/ PARTICIPACIÓ/ GESTIÓ EDUCATIVA I CULTURA DE CENTRE 

Descripció  

 

- Manteniment de la Comissió d’Escola Verda- comitè 

ambiental. 

- Formació i coordinació dels delegats Verds.  

- Constitució del Comitè Ambiental com a òrgan de 

participació de la comunitat educativa.  

- Dinamització de les activitats a realitzar vinculades amb 

l’educació per a la sostenibilitat. 

- Transmissió de la informació. 

Objectius de millora - Consensuar l’equip de la Comissió d’Escola Verda i dels 

delegats Verds. 

- Establir mecanismes de participació de la comunitat 

educativa en el projecte d’educació per a la 

sostenibilitat. 

A qui s’adreça l’acció - Mestres i alumnes 

- Comunitat educativa. 

Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

- La Comissió d’Escola Verda farà reunions periòdiques per 

fer un seguiment del projecte, establir propostes i engegar 

activitats. 

- El coordinador/a dinamitza la comissió d’escola verda i 

està en contacte amb altres comissions i els òrgans de 

participació del centre. 

- Els delegats Verds, coordinats pels membres de la 

comissió, porten a terme les diferents activitats 

proposades. 

- El Comitè ambiental es reuneix almenys dues vegades 

cada curs, a l’inici per aprovar la programació de les 

activitats i al final per fer-ne la valoració i preparar 

propostes per al proper curs. 



Planificació de les 

actuacions 

 

- Constituir cada curs la Comissió d’Escola Verda formada 

per un mestre representant i un representant de l’equip 

directiu. Un dels membres de la comissió n’assumirà la 

coordinació. 

- Recollir propostes, sobre l’educació per a la sostenibilitat, 

dels diferents òrgans de representació: Consell de 

delegats,  Claustre, Consell de direcció i Consell Escolar 

per valorar-ne la viabilitat i portar-les a terme 

- Fer partícip a l’alumnat com a delegats Verds, per dur a 

terme les accions d’educació per a la sostenibilitat que es 

proposin.  

- Constituir el Comitè Ambiental com a òrgan de 

participació de la comunitat educativa. Aquest comitè 

sorgirà del Consell  Escolar i estarà format per un 

representant de l’equip directiu, un representant de cada 

sector, el coordinador de la Comissió d’Escola verda. 

- Fer propostes de participació amb les altres comissions i 

equips de treball. 

Avaluació (2016-2017) - Qüestionari de satisfacció (alumnes , mestres i famílies). 

Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre  

 

- Anualment i partint dels resultats d’avaluació es tindran 

en compte i s’aplicaran propostes de millora. 

- Es buscaran mecanismes per facilitar la participació de 

tota la comunitat. 

- S’aniran revisant els documents de centre per promoure 

la participació de la comunitat educativa. 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- Hem constituït la comissió d’escola verda, el comitè 

ambiental i hem consensuat els delegats verds. Les 

reunions del comitè ambiental ( n’hem 2 aquest curs, però 

ja hem dit que pel curs vinent seran 3, una per trimestre), 

han estat molt eficaces i compromeses. 

 

 

ACCIÓ 9:  L’EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT EN ELS DOCUMENTS DE CENTRE. MILLORA 

ÀMBIT GESTIÓ EDUCATIVA 

Descripció - Incorporació dels objectius del projecte d’educació per a 

la sostenibilitat en els documents de centre i el PEZ. 

Objectius de millora - Complementar a la documentació de centre (Projecte 

Educatiu de centre i de ZER, i Projecte de Direcció) 

objectius que tinguin en compte l’educació  per a la 

sostenibilitat i elaborar el projecte on s’inclogui el Pla 

d’Acció 2016-2020. 

- Incorporar al Pla Anual de Centre les activitats d’educació 

per a la sostenibilitat. 

A qui s’adreça l’acció - Equip directiu. 

- Comissió d’Escola verda. 

- Professorat de l’escola. 



- Professorat de ZER 

Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

- Direcció escola 

- Direcció ZER 

Planificació de les 

actuacions 

 

- Incorporació i revisió en la documentació de centre i de 

ZER d’objectius i actuacions d’Educació per a la 

Sostenibilitat. S’iniciaran el curs 16-17, i s’aniran actualitzant 

en propers cursos. 

- Fer extensible la informació i formació a la resta d’escoles 

que formen la ZER 

Avaluació (2016-2017) 

 

- Presència en la documentació de centre i de ZER 

d’objectius que tenen en compte l’Educació per a la 

Sostenibilitat. 

Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre  

- Incorporació als documents de centre i de ZER de les 

modificacions organitzatives que es vagin desenvolupant. 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- Aquest és l’acció més difícil d’executar, perquè no 

només correspon a la nostra escola, sinó a tots els altres 

centres que formem la ZER El Francolí, i de 4, en aquest 

moments 2 escoles no són escola verda ni tenen 

intenció d’introduir-se. Al nostre projecte intern d’Escola 

El Bosc els objectius ja estan clars i establerts, el que és 

difícil és extrapolar-ho al projecte de direcció de ZER i al 

PEZ. 

- De cara al curs vinent 18/19 voldríem fer alguna acció 

conjunta amb l’escola de la Riba, que si forma part de 

la ZER i és escola verda, havíem pensat una sortida 

enllaçant el tema del riu, tot i que ho hem de concretar. 

 

 

ACCIÓ 10:  INFORMACIÓ  DE L’ESCOLA VERDA I DE LES SEVES ACCIONS. NOVA 

ÀMBIT GESTIÓ / ENTORN / PARTICIPACIÓ 

Descripció  - Crear espai físics i virtuals (web de l’escola i xarxes 

socials) on es pugui publicar tot allò relacionat amb el 

medi ambient. 

Objectius de millora - Informar a la comunitat les diferents propostes que 

s’impulsen des d’escola verda. 

A qui s’adreça l’acció - A la comunitat educativa. 

Amb qui es fa i en quin 

espai / temps  

- Mitjançant òrgans de comunicació del centre i de fora 

(web, ràdio, revista, xarxes socials, premsa). 

- Creació d’un bloc propi, annex del bloc d’escola. 

- Dinamitza la Comissió d’Escola Verda i participa tot el 

centre. 



Planificació de les 

actuacions 

- Crear espais físics i virtuals a l’escola per a difondre la 

informació relacionada amb escola verda. 

- Establir un sistema de manteniment regular de l’espai. 

- Difusió: A les reunions de claustres, per als mestres i a la 

web (bloc propi i xarxes socials) per a tota la comunitat 

educativa. 

- Fer extensible i transparents les activitats de sostenibilitat a 

través de jornades, cursos, xerrades, claustre de ZER, 

comissions de grups de treball, etc. 

- Seguir fent formació sobre el tema d’escola verda i 

sostenibilitat, el 2n any fer el seminari. 

Avaluació (2016-2017) - Qüestionari de satisfacció (alumnes, mestres i famílies). 

Continuïtat de l’acció i 

incorporació en els 

documents del centre. 

 

- Es proposa de cara el curs 2017-2018 i mantenir-ne la 

continuïtat els següents anys.  

- Anualment i partint dels resultats d’avaluació es tindran 

en compte i s’aplicaran propostes de millora. 

Valoració general (2017-

2018) i propostes de 

millora (2018-2019) 

- Nosaltres intentem documentar tot el que anem fent a la 

nostra web, al facebook, twitter...en referència al 

projecte d’escola Verda i a les accions proposades, en 

definitiva a les xarxes socials que en fem ús com escola. 

Fem extensible i mostrem transparència de les activitats 

perquè és una de les úniques maneres de fer xarxa, 

aprendre i evolucionar. 

- Web del centre- http://agora.xtec.cat/escola-

elboscmontral/ 

- Pàgina del facebook- 

https://www.facebook.com/Escola-El-Bosc-de-Mont-ral-

ZER-El-Francol%C3%AD-

2034702110123532/?modal=admin_todo_tour 

- Seguirem de cada al curs vinent fent el seminari d’escola 

Verdes de l’Alt Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/
http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/
https://www.facebook.com/Escola-El-Bosc-de-Mont-ral-ZER-El-Francol%C3%AD-2034702110123532/?modal=admin_todo_tour
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https://www.facebook.com/Escola-El-Bosc-de-Mont-ral-ZER-El-Francol%C3%AD-2034702110123532/?modal=admin_todo_tour


 

7.CONCLUSIO 

 

Aquest treball és la recopilació del PES (Pla d’Educació per a la Sostenibilitat) i del PA  

(Pla d’Acció), és fruit alhora del “curs d’iniciació a la sostenibilitat” realitzat al CRP de 

Reus durant el curs 16/17. 

 

Anualment i a finals de curs anirem revisant el PA, tot i que està planificat a 4 anys,  on 

anotarem els indicadors en funció de les millores de les accions. Al cap de 4 anys 

revisarem el PES. L’objectiu és anar introduint les activitats per l’educació sostenible 

com a línia i com a filosofia d’escola amb la implicació de tota la comunitat 

educativa. 

 

 

Eva Gilabert Rofes.              Mont-ral a 30 de juny del 2017. 

 

Revisió,  avaluació i propostes de millora, Mont-ral a 7 de juny del 2018. 


