
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgut/da director/a, 
 
Com ja sabeu, el Programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport 
a tots aquells centres educatius de Catalunya que volen afrontar, des de l’educació, els 
nous reptes del desenvolupament sostenible.  
 
Per tant, els departaments que promovem i impulsem aquest Programa ens plantegem tres 
grans objectius: ajudar els centres a ambientalitzar-se, és a dir, a incorporar els valors de 
l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, 
relacions amb l’entorn...), promoure la participació i la implicació activa de la comunitat 
educativa en la millora del seu entorn i afavorir  l’intercanvi entre els centres que participen 
en el Programa, tot construint una gran Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat. 
   
El Programa escoles verdes acull un gran col·lectiu d’escoles actives en l’educació per a la 
sostenibilitat que, gràcies a la participació en els diferents instruments d’intercanvi de què 
disposa el Programa (comissions de seguiment, fòrums, butlletí electrònic, simposi...), 
comparteixen les seves experiències i propostes amb la resta de centres per, entre tots, fer 
créixer aquesta xarxa. La participació és, per tant, una peça clau del Programa, tant dins 
com fora del centre. 
 
En aquest sentit, i en resposta a la vostra sol·licitud de Distintiu d’escola verda, us 
comuniquem que valorem positivament l’esforç que el vostre centre fa per avançar dins els 
objectius del Programa i, per tant, us comuniquem que atorguem al vostre centre 
educatiu el Distintiu  d’Escola Verda, per als tres propers anys.  
 
Així mateix, us informem que l’acte d’atorgament dels Distintius als centres que 
s’incorporen al Programa i que pertanyen als serveis territorials d’Educació de Girona i 
Maresme-Vallès Oriental es farà el proper dia 9 de novembre a les 10:00h a l’Auditori 
Narcís de Carreras de Girona . 
 
Esperem comptar amb la vostra presència. 
 
Cordialment, 
 

 
 
Frederic Ximeno Roca                                Jaume Graells Veguin 
Director general de Polítiques Ambiental                     Director general de l’Educació Bàsica 
i Sostenibilitat          i el Batxillerat 
Departament de Medi Ambient i Habitatge       Departament d’Educació 
 

 
Barcelona, 21 d’octubre de 2010 


