PLA D'ACCIÓ. PROJECTE ESCOLES+SOSTENIBLES 2019- 2020
OBJECTIU

Implicar el claustre

Investigar el cicle del
plàstic. Reduir-ne l’ús a
l’escola i conscienciar els
veïns del barri.

Sensibilitzar els nens i les
famílies

Continuar involucrant els
alumnes vers la cura del
medi ambient

ACTIVITAT

Presentar el pla d’acció

Planificar la investigació.
Informar a la resta de
l’escola.
Fer divulgació al barri

Exposició per part dels nens
de la comissió sobre el
projecte tant a la resta
d’alumnes com a la reunió
d’inici de curs.
Tutories, xerrades, treball
específic a l'àrea de medi,
sortides a la natura i activitats
que es realitzen al centre.

TEMPORALITAT

RESPONSABLE

Setembre 2019

Comissió

Octubre 2019 - Gener
2019

Un alumne voluntari
amb nens de 1r a 6è
(comissió més un
mestre)
Trobada un dia a la
setmana a l’hora del
pati

Una hora de tutoria la
setmana abans a la
reunió

Comissió de nens i
de mestres

Al llarg del curs.

Tutorsi mestres
especialistes

INDICADORS I
CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Actitud de respecte
dels alumnes vers
la natura

Preparar el jardí

Conscienciar els alumnes i
les famílies de la
importància d’utilitzar
l’embolcall reutilitzable

Netejar les jardineres i plantar
plantes més grasses.
Escollir dos nens de cada
classe (infantil i primària).
Anotaran a una graella
setmanalment i en dies
aleatoris els embolcalls
reutilitzables que s´utilitzen a
la seva classe per fer un
registre.

D’octubre a maig

Comissió

Tutors
: escullen
cada mes dos
alumnes

Tenir en compte que cada
tutor ha d’explicar la
importància de la utilització
dels embolcalls el dia de la
reunió
Elaborar graella per poder
comptabilitzar els embolcalls
reutilitzables

Els embolcalls

Setembre-Octubre

Octubre

Comissió

Elaboració de diplomes
(es donarà a partir d’ acabar
octubre) a la classe que hagi
guanyat amb més esmorzars
sostenibles i a la classe amb
Octubre
millor evolució respecte el
mes anterior. Es penjarà a la
classe i al plafó de cada cicle)
Fer l’entrada al bloc

Comissió

Fer recollida selectiva a
l’escola

Fer recollida selectiva a les
aules

Explicació de com es farà:
1. Recollida selectiva de
plàstic i orgànic al
pati.
2. Recollida de taps.
Posar el contenidor al
passadís de 4t a 6è.
3. Recollida de piles.

Explicació de com es farà:
1. Recollida selectiva de
paper, plàstic, orgànic
i rebuig.

Tots els alumnes de
l’escola. També es
demanarà la
col·laboració de les
famílies

Recollida durant tot el
curs

Recollida durant tot el
curs

Alumnes de P5:
pujaran el
contenidors.
Alumnes 6è:
encarregats de
baixar contenidors
del pati.
-Dos alumnes de 6è
recolliran les bosses
d’Educació Infantil,
sala de reunions i de
6è.
-Dos alumnes de 5è
recolliran les bosses
de 1r, 2n i 5è.
-Dos alumnes de 4t
recolliran les bosses
de l’aula de música i
4t.
-Dos alumnes de 3r
recolliran les seves
bosses.
-Un alumne de P3 i
un de P4 recolliran la
bossa del plàstic a
les 17h diàriament.

.

Condicionar la terra de
l’hort

Preparar i afegir la terra,
adobar, treure males herbes

Comprar planters i llavors

Preparar la plantada de
l’hort

PVME

Punt Verd mòbil escolar

Buscar informació a la classe
del que es plantarà i omplir la
fitxa per deixar-la a l’aula.
La comissió penjarà la
informació de reg per a tots
els cursos i es penjarà al
costat de l’hort.

Tutorsi alumnes

A principi de curs
Comissió

Gener

Desembre (s’ha
decidit la planta per
cada curs)-Gener
(tenir recollida la
informació)

Tres setmanes abans es
prepararà el racó del
reciclatge per deixar les
coses a portar al punt verd.
Els alumnes de la comissió
passaran per les classes a
informar. S’informarà a les
famílies mitjançant les
cartelleres.

Anar al punt verd

Comissió i la direcció
de l’ Escola

Tutors
/alumnes i
Comissió

Comissió de nens i
mestres
Tota l’escola

19 febrer 2020 (matí)
27 maig 2020 (matí)

Realitzar algunes de les
activitats de manera
cooperativa
.

Collita i tast

Valorar el projecte

Recollir els espais

Preparació i manteniment
cooperatiu de tot l'hort i jardí

2 o 3 vegades la
setmana segons el
temps.

Grup-classe

Compartir la informació i els
progressos de l’hort i el jardí
amb les famílies mitjançant el
bloc de l’Escola.

Tot el curs

Els tutors

Final de curs

Cada cicle

Segons el producte

Passar graella als alumnes i
mestres per tal de valorar el
projecte fet

Última setmana de
curs

Alumnes i mestres
(la graella la prepara
la comissió)

Netejar les restes de l’hort i
del jardí. El racó de reciclatge
i l’espantaocells

Última setmana de
juny

Comissió

Grau de
satisfacció de
l’alumnat i
mestres

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ!!!!!

COMISSIÓ
RESPONSABLE ; Albert
responsable dels embolcalls :Sergi
responsable del jardí: Rosabel
responsable de l’hort: Eva L

