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Objectius: 

✓ Canviar l’ADN dels nostres fill@s en aquest 

pas per l’escola de l’Estany,

✓ Fer exercicis quotidians i d’acció LOCAL 
per fomentar la implicació/responsabilitat,

✓ Plantejar-los aspectes/qüestions 
GLOBALS que tenen efectes a casa nostra.

1. Més enllà del que ja hauríem de estar fent, oi?
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✓ Tot el que hi ha a l’escola es pot 
RE-RE-RE: Mirada crítica sobre 
l’entorn: fulls reciclats, calefacció, 
llum...

✓ Anar fins al final del procés 
(dels materials): visita a 
deixalleries, anar a plantes de 
tractament d’aigua 
potabilitzadores, procés tala 
d’arbres, etc...

✓ Recursos pedagògics: Maleta de 
l’Energia, Maleta dels Redius, etc...

2. Propostes de la Comissió Verda
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http://www.britishgas.co.uk/the-source/carbon-
emissions/

✓ aspectes/qüestions GLOBALS: 

Fer dinàmiques amb els alumnes/

pares/mares

https://youtu.be/gUCx-j4Gk_k

https://youtu.be/G3gBtkNcc-g

✓ acció LOCAL

http://www.britishgas.co.uk/the-source/carbon-emissions/
https://youtu.be/gUCx-j4Gk_k
https://youtu.be/G3gBtkNcc-g
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2. Propostes de la Comissió Verda

✓ Canviar l’ADN dels nostres 

fill@s en aquest pas per l’escola 

de l’Estany,

( En ecologia): de la petjada

ecològica a la resiliència



3. Membres que formem la Comissió Verda (avui)
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I tu!..i tu! ...i tu! ( paper imprescindibles 

dins la Comissió)

Anna Caparrós ( membre de la Junta de 

l’AMPA i PresidentA ( sou el futur!!)

Irene  Ferrer ( membre de la guerrilla 

a les aules i Responsable del Servei de 

neteja de l’Escola. La veritat feta 

persona.)

Pep Llucià (membre de la Junta de l’AMPA, 

orador i “una pedra a la sabata” que remourà 

consciències (ambientals).



4. Cronograma de treball
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✓ Solucionar aspectes bàsics de l’Escola: posar 
papereres de reciclatge i fer-ne un anàlisi 
(pes/volum a la setmana) i fem evolució

✓ Suggerir una solució al termòstat de la 
calefacció de l’Escola (via Ajuntament)

✓ Solucionar velocitat al c/de l’escola ( fums i 
seguretat)

✓ Contaminació acústica als passadissos/menjador

✓ Estudiar altres suggeriments: “Residu 
Zero a Casa” …
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4. Cronograma de treball
…
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✓ Energia solar fotovoltaica a l’Escola

( implicació/subvenció de l’Ajuntament)

✓ Estació meteorològica domèstica. 

Els nen@s poden fer un noticiari 

(radio?) amb la meteo diària/cap de 

setmana de l’Estany ( objectiu: 

treballar les unitats; %; pressions,...).

Trobar sistema de unir-ho amb la

webcam de La Plaça, etc...

✓ Altres suggeriments...
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MOLTES GRÀCIES!!!
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5. Canal de Comunicació amb la “Comissió Verda”

✓Grup de watts app: “Comissió Verda”

✓ampa.escola.estany@gmail.com ( Assumpte: “Comissió Verda”)

✓Assistint a reunions internes de la “Comissió Verda”. 

S’anunciaran al grup de watts app “Famílies Escola l’Estany”

✓ Informació de feines/projectes al web de l’escola

6. Torn de paraules

mailto:ampa.escola.estany@gmail.com

