LA TERRA, UN PLANETA PER ESTIMAR, UN MÓN PER SALVAR
Somiem en un projecte que ens permeti formar
persones responsables, lliures i compromeses
que lluitin per
aconseguir que la
terra sigui un lloc habitable i ple de vida, no tan sols per a nosaltres sinó també per a les futures
generacions.

Objectius
1. Conscienciar i implicar
a la comunitat educativa
i al municipi en general
sobre la reducció,
reutilització i reciclatge
de materials de consum
i residus incidint en el
tema de la recollida
selectiva.
2. Promoure i potenciar
hàbits d’estalvi energètic
i el consum responsable
de l’aigua , a partir de
la informació per tal de
minimitzar els efectes del
canvi climàtic.

Aspectes a desenvolupar
(Què farem per aconseguir els objectius proposats)
• Activitats diverses sobre recollida selectiva, estalvi i reutilització de paper.
• Col·laborar amb l’AMPA en el tema de reutilització i socialització de llibres.
• Analitzar els productes que es compren a l’escola i iniciar la compra dels que són respectuosos
amb el medi.
• Minimitzar i separar les deixallles,.
• Reutilitzar i reciclar materials a l’hora de fer tallers de plàstica.
• Elaborar unes recomanacions ecològiques per als pares i mares, sobre tipus d’ envasos i
embolcalls per esmorzars i berenars. Promoure l’ ús de la carmanyola.
• Planificar la recollida i el control de les papereres de recollida selectiva.
• Continuar amb la neteja setmanal del pati.
• Mantenir el control sobre la despesa d’energia. ,llum i temperatura, (guardià bombeta).
• Promoure l’ús de la caseta meteorològica.
• Continuar portant un control de la temperatura de les classes per tal de poder reduir el consum de
la calefacció.
• Promoure programes per variar els costums quotidians en el consum de l’aigua.

3. Ambientalitzar el
currículum, integrant els
continguts d’educació
ambiental a diferents
àrees d’aprenentatge.

•
•
•
•

Ambientalitzar el currículum sequenciant continguts i concretant actuacions.
Organitzar puntualment jornades mediambientals.
Programar projectes sobre temes mediambientals: el bosc, l’aigua, el canvi climàtic…
Treballar un eix transversal sobre meteorologia.

4. Impulsar accions
mediambientals en els
àmbits local i familiar.

• Ajardinar diferents espais del poble, amb el suport de l’Ajuntament.
• Preparar activitats mediambientals per col·laborar en la Caminada de l’Ateneu.
• Preparar enquestes per passar als veïns del poble sobre temes concrets de mediambient.
• Preparar i difondre tríptics informatius sobre els temes que es vagin treballant.

5. Ambientalitzar l’entorn
de l’escola.

• Organitzar i iniciar un petit hort ecològic.
• Continuar amb la fabricació i aprofitament del compost.
• Repassar la retolació dels cartells dels arbres del pati que s’han esborrat per l’acció del
sol i la pluja.
• Preparar un treball sobre espècies aromàtiques autòctones i plantar-ne al pati.

6. Donar
informació/formació sobre
bones pràctiques
ambientals.

• Difondre a les famílies i als alumnes el Reglament ambiental del Centre.
• Disposar de cartelleres, pannells, murals… per fer arribar informació sobre bones pràctiques
ambientals.
• Elaborar tríptics, col·laborar en la revista municipal i utilitzar la pàgina web del centre per
conscienciar a les famílies i als veïns del municipi.
• Programar xerrades per pares o alumnes sobre temes mediambientals.
• Proposar rutes a peu o en bicicleta per anar a l’escola

7. Treballar conjuntament
amb altres centres de la
comarca activitats de
conscienciació
relacionades amb el
projecte.

• Establir contactes amb altres centres educatius del nostre àmbit i de fora per intercanviar dades o
idees de millora
• Organitzar una jornada a nivell comarcal sobre respecte a l’entorn.
• Optimitzar recursos demanant de manera conjunta els assessoraments que ens calguin.

