
ACCIONS ESCOLA VERDA 1TR TRIMESTRE 
 
 

Bones, us escrivim des del comitè ambiental per informar-vos de totes aquelles accions 
d’escola verda que hem dut a terme durant el primer trimestre! Us desitgem a tots i a totes 
un Bon Nadal; que altrament no ha de ser sinònim d’un consum excessiu i de 
malbaratament! 
 
 
SETMANA DE LA MOBILITAT 19-20 
 
 Durant la primera setmana lectiva de setembre del curs 19-20 es va promocionar la 
mobilitat sostenible amb un cartell fet pel comitè ambiental que es va penjar per l'institut i pel 
poble. Es va publicitar per l’instagram de l’institut i es va explicar a les tutories la importància 
de venir a l’institut caminant.. 
 
GESTIÓ DE L’INSTAGRAM 
 
Des del comitè ambiental gestionem un instagram amb notícies d'actualitat sobre el medi 
ambient. Encara no el segueixes?  >Emboscada.ies 
 
 
 

 



 
OPTATIVA HORT 
 
Aquest és el segon any que s’ofereix l’optativa d’Hort a primer d’ESO. És una gran 
oportunitat per aprendre cultura i tradició d’una manera diferent a l’habitual.  
 

 

 
 
 
OPTATIVA INS VERD 2N D’ESO 
 
>Els alumnes de l’optativa han après a fer sabó amb oli reciclat i van fer una formació als 
alumnes de 6è de primària de l’escola Gulleries. Van demostrar ser uns grans mestres i 
ensenyants! 
 

 
 
 
>També han realitzat un disseny de Boc'n roll amb l’ajuda dels alumnes de 4rt de dibuix. 
Properament en vendrem entre el professorat i els alumnes! Volem reduir totalment el paper 
de plata i fil per embolicar els entrepans!! 



Aquest és el disseny! Els vendrem durant el segon trimestre! 
 

 
 
OPTATIVA RÀDIO 2 ESO 
 
Els alumnes d’aquesta optativa van entrevistar a una estudiant universitària que forma part 
del moviment Fridays for future Girona. El moviment friday’s s’ha anat expandint per tot el 
món i curiosament a Girona va sorgir el primer moviment Friday’s de totes les universitats de 
l’estat espanyol. El moviment està format per gent jove que protesta per la situació actual 
d’emergència climàtica. L’entrevista es podrà escoltar per la Radio Sant Hilaria durant el 
mes de Gener. 
 
 
RUTES VÀRIES 
 
> Des de fa un parell d’anys es fa la RUTA TRANSELVA amb  l'alumnat de 4rt d’ESO i 
projecte singular. És una bona caminada, ja que es varen fer més de 60 quilòmetres amb 
dos dies. Vam començar des de Sant Hilari i vam acabar a la desembocadura del Tordera, 
on els més atrevits van acabar la llarga ruta amb un banyet al mar. 
 
 

 
 



 
 
> També s’ha convertit en tradició fer sortides d’entorn a principis de curs. És una activitat 
per conèixer l’espai natural en el que ens trobem i per fer cohesió entre l’alumnat i 
professorat. 
 
 
FORMACIÓ DELEGATS VERDS A SILS 
 
El 14 d’octubre els delegats ambientals van fer una formació amb altres delegats de 
diferents instituts de la Selva. En aquesta formació es van fer diverses dinàmiques sobre el 
medi ambient amb l’objectiu de empoderar i motivar els alumnes. 
 

 
 
 
 
ALTRES 
 
>Lectura d’un manifest durant el dia 27/09/19 durant la hora del pati per conscienciar sobre 
l’emergència climàtica aprofitant la manifestació celebrada a diverses ciutats amb el motiu 
de la vaga mundial del clima. 
 
> Donar el nostre suport a la declaració d’emergència climàtica feta per l’ajuntament de Sant 
Hilari el passat mes d’Octubre. 
 
> Recollida d’oli usat. 
 
> Aprofitament de la matèria orgànica generada a l’institut pel compostador de l’institut. 
 
 
 



SETMANA DE LA CIÈNCIA 
 
La setmana de la ciència va tenir com a tema estrella el canvi climàtic. Cada curs va 
visualitzar fragments de vídeos referents a diferents problemàtiques ambientals. Després els 
alumnes van pensar unes frases relacionades i els vam gravar mentre les pronunciaven. El 
resultat final és un vídeo que podreu visualitzar el dia de portes obertes! 
 
 
AULA D’ESCOLA VERDA ( PORTES OBERTES)  
 
El dia de portes obertes hi haurà una aula dedica a l’escola verda. Us hi esperem!! 
necessitarem la vostra ajuda! 


