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LLISTAT D'ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ 
 

Núm. Actuació (títol) 
 

Situació 
 

Curs Objectiu/s 
del PCA Contextos Destinataris 

1 

Optimització de la recollida 
selectiva dels residus 
(paper, tòners, piles, 
orgànic...) potenciant la 
reutilització per reduir-ne 
el consum. 

Manteniment 09/12 6 (11) 
Cultura de 

centre i gestió 
sostenible 

Alumnat i 
professorat 

2 

Participació en activitats 
complementàries (PSE, 
sortides, etc) vinculades 
amb MA i celebració del 
DMMA. 

Manteniment 09/12 14 (52) 
Cultura de 

centre 
Alumnat 

3 

Revisió del PEC, RRI i 
PCC destacant el tret 
d’identitat i garantint 
l’assoliment dels objectius 
mediambientals 

Reforç 09/11 1 (2) Curricular 
Comunitat 
educativa 

4 

Creació de la comissió 
mediambiental municipal 
per coordinar accions dels 
centres de la vila amb 
l’Ajuntament 

Nova 09/11 2 (3) 

Gestió 
sostenible i 
cultura de 

centre. 
Coneixement
entorn proper 

Comunitat 
educativa 

5 

Difusió de les accions 
promogudes pel comitè 
ambiental, potenciant la 
comunicació de notícies 
mitjançant l’espai web del 
centre  

Manteniment 09/11 3 (5) 
Cultura de 

centre 
Comunitat 
educativa 
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Núm. Actuació (títol) 
 

Situació 
 

Curs Objectiu/s 
del PCA Contextos Destinataris 

6 
Creació de la finestra 
verda com a símbol de 
l’ambientalització curricular 

Reforç 09/12 
3 (5) 

16 (55) 

Cultura de 
centre i 

ambientalitza-
ció curricular 

Alumnat 

7 
Conscienciació de no 
utilitzar els embolcalls d’un 
sol ús per esmorzars 

Nova 09/11 
11 (39) 
12 (44) 

Cultura i 
gestió 

sostenible del 
centre 

Alumnat i 
professorat 

8 
Ecoauditoria de centre per 
adoptar mesures que 
facilitin l’estalvi energètic. 

Nova 09/11 
9 (28) 
10 (32) 

Cultura i 
gestió 

sostenible del 
centre 

Alumnat i 
professorat 

9 Reutilització de llibres Manteniment 09/11 
2 (3) 

11 (39) 
15 (53) 

Cultura i 
gestió 

sostenible del 
centre 

Comunitat 
educativa 

10 

Retolació i cura dels 
arbres i plantes del centre 
com a punt de partida per 
descobrir l’ecosistema 
proper (flora i fauna). 

Reforç 09/12 
2 (3) 

14 (52) 

Cultura de 
centre i 

ambientalitza-
ció curricular. 
Coneixement 

de l’entorn 
proper 

Alumnat 

11 
Realització de projectes, 
activitats i festes amb 
materials reutilitzables 

Nova 09/12 
11 (39) 
15 (53) 

Cultura i 
gestió 

sostenible del 
centre. 

Ambientalitza-
ció curricular 

Alumnat i 
professorat 

12 Aplicacions bioclimàtiques 
en el nostre entorn 

Nova 10/12 
9 (28) 
10 (32) 

Gestió 
sostenible del 

centre 

Alumnat i 
professorat 

13 

Difusió de la sostenibilitat 
cercant la participació del 
poble en enquestes vers la 
“cistella de la compra” i el 
que aquesta representa. 

Nova 09/11 
2(3) 
3 (5) 

Cultura de 
centre. 

Coneixement 
de l’entorn 

proper 

Comunitat 
educativa 

 
El PA del centre està vinculat a l’Agenda 21 local?             SI                NO 
Marqueu amb una X l’opció que correspongui segons si el PA està vinculat a les actuacions que es 
desenvolupen en relació amb l’Agenda 21 local del vostre municipi. 

 X 


