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CONCURS AULES NETES, ENDREÇADES I SOSTENIBLES 
 

T’has fixat que les aules sovint estan plenes de papers a terra?  

Algun cop has arribat a la teva classe i t’has trobat les taules mal col·locades o el llum encès 

quan estava buida?  

Coneixes algú que li hagi desaparegut un llibre, l’estoig, la motxilla...?  

 

Es pretén iniciar una acció per tal de millorar la conscienciació envers la netedat de les aules i 

el reciclatge i evitar situacions poc desitjables. Des de la Comissió d’Escoles Verdes del centre 

es proposa participar en un concurs trimestral que pretén que tots i totes les persones que hi 

conviuen ho facin en millors condicions, en uns espais més organitzats, més còmodes, i més 

nets. 

 

Petits gestos com la reutilització de paper, la utilització dels contenidors de reciclatge de paper 

i plàstic, o la correcta utilització de l’energia elèctrica, contribueixen a la sostenibilitat del 

centre, fent-lo en el seu conjunt més respectuós amb el medi ambient. 

Objectiu del concurs 

• Residu zero 

• Reduir malbaratament alimentari al centre (no llençar menjar) 

• Gestió de residus: reciclar bé 

• Prendre consciència i tenir cura dels espais d’aula 

• Aconseguir una millora en la participació i implicació dels alumnes en la gestió dels 

residus: reduir els residus generats i reciclar bé, tenint cura del lloc de treball. 

Jurat 

• La valoració la faran els alumnes de l’optativa d’Escola Verda 2on ESO ABC i DEF  

Dies que es revisaran les aules: 
• Hores d’optatives d’Escola Verda dels mesos de febrer, març, abril, maig i juny 

 
 

Bases principals del concurs: 

• En el projecte participen tots els grups de 1er, 2on, 3er i 4art d’ESO. 

• Es valorarà l’ordre i la neteja de les aules: 
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• Taules netes        (40 punts) 

• Cadires al seu lloc       (5 punts)  

• Terra net        (40 punts) 

• Pissarra neta        (10 punts) 

• Tauló d’anuncis amb informació ben ordenada i enganxada  (10 punts) 

• Llums no encesos innecessàriament    (5 punts) 

• Ordinadors no encès innecessàriament    (5 punts) 

• Projector encès innecessàriament    (5 punts) 

• Agenda d’aula (Pissarra) ben anotat    (10 punts) 

• Contenidor de paper només hi hagi paper   (30 punts) 

• Contenidor de plàstic només hi hagi envasos i plàstic   (30 punts) 

• Pesada del Contenidor de plàstic  

• Contenidor de rebuig només hi hagi rebuig    (30 punts) 

• Contenidor de rebuig no presenta restes d’entrepans o altres menjars 

d’esmorzar        (30 punts) 

 

 

Premi del Concurs 
• Al final del concurs, l’aula guanyadora tindrà un esmorzar saludable. 

 

 

 

 
 
 
 
 


