
 

 
PLA DE COHESIÓ AMBIENTAL DE CENTRE 

Membres del Comitè Ambiental 

- 1 professor/a coordinador/a del Comitè Ambiental
- 2 Professors dinamitzadors 
- Coordinadors dels diferents cicles
- Coordinadors de nivell de diferents departaments didàctics.
- 3 representants d’alumnes
- 2 representants de l’AMPA
- 2 representants del Professionals no docents
- 1 representant de l’equip directiu

Membres de la Comissió de Seguiment 
 
Al Centre : 
 
De l’Ajuntament :  
 
Del  Dept. de Medi Ambient :  
 
Del Dept. d’Ensenyament :  
 
De l’ SCEA :  

Centre: XXXXXXXXXXXXXXX  

Redactat (curs ): 2009 / 2010 
Aprovat : 2010
Revisat :  



CONTEXT EDUCATIU (A) 
Àmbit de la vida al Centre

Realitat que envolta la pràctica docent, participació en la programació, coordinació i repartiment 
de tasques. 

1.  Definir els trets d’identitat del Centre respecte als continguts d’EA. 
2.   Promoure un repartiment de feines i tasques entre els membres de l’equip docent. 
3.  Establir un sistema de comunicació amb la resta del professorat per tal de donar a 

conèixer les diferents actuacions que es duran a terme durant el curs i per involucrar-
los en la seva realització. 

4.  Aconseguir que el professorat i l’equip directiu facin la programació de forma conjunta. 
 
 
 
CONTEXT EDUCATIU (A) 
Clima escolar

Participació en l’elaboració i la revisió del projecte. Es tracta d’estimular la participació de tots 
els implicats al projecte educatiu. 
 
5.  Promoure la participació en l’elaboració dels diferents documents de la Comunitat 

Educativa del Centre. 
6.  Involucrar a tota la comunitat educativa en el procés d’ambientalització del centre a 

través de diferents mitjans (cartellera, revista, cartes, xerrades, pancartes...) 
7.  Redactar els diferents documents del centre amb la participació de tots els estaments. 
8.  Potenciar la participació de l’AMPA en el funcionament del Centre. 
9.  Incrementar la participació dels professors en les diferents experiències que es 

desenvolupen al Centre. 
10. Promoure una sensibilitat mediambiental i canvi d’hàbits en les famílies de la comunitat 

educativa 
 
 
 
CONTEXT EDUCATIU (B) 
Ús de recursos a l’aula

Recursos materials que, d’acord amb els objectius formatius, incideixen i orienten vers un criteri 
d’ús, ambientalment més respectuós i responsable amb el medi. Es tracta doncs, de tenir 
present que l’ús d’aquests recursos s’ha de fer de forma que prevalguin criteris ambientals 
correctes, no tant per la qualitat del recurs que es pugui malmetre sinó, sobretot, per la 
repercussió educativa que pot tenir sobre l’alumnat. Els recursos sobre els quals es posa 
màxima atenció són el paper, l’aigua i altres materials. 
*PAPER: 

11. Utilitzar paper 100%reciclat en circulars i documents del centre. Promoure’n l’ús en els 
alumnes 

12. Promoure en el centre una transmissió cultural sense fer servir paper com a únic 
suport. 

13. Realitzar una política d’estalvi de paper en el centre : 
 -fer només les fotocòpies o impressions necessàries. 
 -utilitzar el paper per les dues cares. 
 -comunicació amb els professors i les famílies a través de l’Intracentre i per correu          

electrònic: circulars, avisos... 
 -safates d’aprofitament de paper (fulls per a esborranys) 

14. Crear una participació dels alumnes, del professorat i de tota la comunitat educativa en 
la política d’estalvi,utilització i reciclatge del paper. 

15. Recollida de paper per reciclar a totes les aules i sales de professors. 
16. Es potenciarà l’entrega de treballs via correu electrònic o llapis de memòria. 
17. Promoure l’intercanvi de llibres de lectura. 

 
*AIGUA: 
18. Revisar periòdicament les aixetes per evitar pèrdues i que no restin obertes 

innecesàriament. 
19. Emprendre una campanya d’estalvi d’aigua en l’ús de les aixetes. 
20. Reduir el volum d’aigua de les cisternes, anivellant els flotadors. 
21. No utilitzar el wàter com a lloc on llençar pintures, paper, restes de menjar, etc. 
22. Utilitzar temporitzadors per a les aixetes d’aigua. 
23. Col·locar mecanismes de regulació del consum d’aigua a les cisternes dels WC i a 

altres elements de consum d’aigua instal·lats. 
24. Fer un disseny adequat per al manteniment i  la supervisió de les instal·lacions per 

evitar fuites d’aigua. 
*MATERIALS: 
25. Cercar l’ús de materials menys tòxics possibles en dil·luents, coles, pintures, 



correctors... 
26. Estudiar detingudament la compra de material per a cada curs. 
27. Redactar unes directrius de compra tenint en compte els criteris ambientals i de 

sostenibilitat. 
28. Tenir en compte els següents criteris ambientals en la compra de materials i de  

productes: 
 ‘ que generin la menor quantitat possible de residus 
 ‘ que siguin productes produïts a la zona 
 ‘ que no s’elaborin de manera irregular 

 - que adoptin criteris de sostenibilitat 
29. Comprar materials seguint aquests criteris ambientals: 

 - fulls i quaderns de paper reciclat 
 - calculadores que funcionin amb energia solar 
 - productes recarregables: retoladors, bolígrafs 
 - ús de piles recarregables en els aparells que funcionin amb aquests sistema 
 - coles i productes que no tinguin components tòxics o perjudicals per al medi 

ambient 
  - productes que es produeixin a la zona 

 - productes que no s’hagin produït amb mà d’obra infantil 
30. Elaborar unes recomanacions ecològiques i de sentit comú per als pares/mares sobre 

tipus d’envasos i embolcalls dels esmorzars i berenars. 
31. Aprofitar com a materials didàctics, quan sigui possible, materials de rebuig , com 

envasos usats, cartons, etc. 
32. En la seva política de gestió de recursos, el Centre assumeix la següent seqüència de 

prioritats:Reparar i reutilitzar , en primer lloc. Recuperar per a reciclar, en segon lloc. 
Adquirir amb criteris ambientals, en tercer lloc. 

 
 
 
CONTEXT EDUCATIU (B) 

Edifici Escolar
Conjunt  d’elements estructurals o de funcionament del propi edifici, que s’han de vetllar per la 
millora de l’ambientalització del centre o per millorar el respecte ecològic que s’hi promou, tal 
com: materials de construcció, neteja i manteniment, aprofitament energètic, gestió de residus... 

*MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: 
 
33. Promoure les reformes i equipaments necessari dins del recinte escolar per facilitar la 

mobilitat i accessos de les persones :rampes , portes, baranes... 
*NETEJA I MANTENIMENT: 
34. Augmentar la participació i el compromís dels alumnes en la neteja i la conservació del 

Centre. 
35. En el consum d’aigua, realitzar: 

a)modificació de les cisternes del wàter (modernes que no tinguin el sistema de doble 
descàrrega) 

b)instal·lació d’airejadors en les aixetes. (si és possible) 
c)revisions periòdiques del sistema d’entrada i sortida, per enviar-ne pèrdues. 
d)ràpida correcció de les avaries. 

*ENERGIA: 
36. L’assolellament dels edificis: 

a)Controlar l’assolellament dels edificis. 
b)Protegir les façanes (especialment l’oest) de la radiació solar excessiva mitjançant 

lamel·les o altres paraments. 
37. Intentar en la mesura del possible col·locar els aïllaments adequats, de finestres de 

doble vidre i de les proteccions a la radiació necessaris per minimitzar l’intercanvi 
d’energia a les parets , als vidres i a les juntures de els finestres (i tots els altres 
sistemes d’estanquitat, protecció i aïllament que calguin) 

38. Potenciar  la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en tots els terrats de l’escola. 
39. Ús d’aparells: 

a)Procurar l’ús dels aparells de forma que s’aconsegueixi el màxim possible d’estalvi 
d’energia. 

b)Procurar que estiguin apagats els aparells que no s’estan utilitzant. 
c) Utilitzar programadors per a la calefacció. 
e)Utilitzar equips ofimàtics de baix consum i amb possibilitat de tancament automàtic en 

cas que no es facin servir. Usar pantalles d’alta eficiència. 
*IL·LUMINACIÓ: 
40. Promoure la utilització de la llum natural. 
41. Controlar que els llums quedin apagats, quan hi ha prou llum natural o quan no hi ha 

activitat en un espai o local determinat. 
42. Regular  la  quantitat  d’il·luminació  segons  el  tipus  d’activitat  que  s’estigui 



desenvolupant. 
*TRANSPORT: 
43. Promoure el transport públic per al desplaçament dels alumnes al Centre: aparcaments 

per a bicicletes... 
44. Impulsar el costum de compartir cotxe entre els profesors per al desplaçament dels 

alumnes al Centre. 
*GESTIÓ DELS RESIDUS: 
45. Seguir una política de recomanacions als alumnes per tal de disminuir la quantitat de 

residus produïts. 
46. Realitzar una recollida selectiva dels residus que es generen en el centre. 
47. Promoure entre les famílies dels alumnes la recollida selectiva de residus. 

48. Establir espais per a la disposició de contenidors de paper, envasos i  piles en espais 
comuns o les aules. 

49. Promoure entre els alumnes la participació en la recollida selectiva de residus. 
50. Reutilitzar els envasos a les classes de plàstica, tecnologia. 
51. Facilitar la recollida selectiva amb diferents contenidors, que garanteixin una operació 

fàcil de buidatge. 
52. Distribuir amb criteris d’accessibilitat els contenidors generals. 
53. Reduir la producció de residus. 
54. Elaborar un programa de reducció, reutilització i reciclatge de residus. 
55. Planificar la recollida i el control per part del personal encarregat (evitar que hi hagi 

papereres plenes) 
*SOROLL: 
56. Promoure mesures que redueixin el soroll a l’interior del centre : 

a)minimitzar el soroll en els passadissos i escales. 
b)parlar fluix, pensant en els altres. 
c)no cridar en el pati durant les hores de classe. 
d)anar en compte a l’hora de moure taules i cadires. 

 
 
 
CONTEXT EDUCATIU (B) 
Cuina, menjador i/o bar

Les instal·lacions de què disposa el Centre, ja sigui de gestió pròpia o conveniada, que 
ofereixen als seus personals (professors, alumnes,...) el  servei d’alimentació durant la jornada 
escolar (esmorzar, dinar i berenar). I com es realitza la seva gestió per una millor 
ambientalització d’aquestes. 

57. Promoure i realitzar la separació de les restes orgàniques de la brossa general, a la 
cuina, al menjador, a nivell del Centre. 

58. Portar l’oli sobrant dels fregits a la deixalleria i evitar l’abocament a la xarxa de 
clavegueram. 

59. Recollir selectivament tots els residus produïts a la cuina i al menjador. 
60. Tractar a classe el tema de nutrició i els hàbits alimentaris. 
61. Incloure en el menú aliments crus: fruites, amanides... 
62. Intentar comprar productes que tinguin el mínim envàs possible o amb envasos 

retornables. 
 
 
 
 
CONTEXT EDUCATIU (A) 
Voltants del centre: Patis 

Els espais immediats de l’edifici escolar, siguin interiors i/o exteriors immediats a aquests, on 
els alumnes tenen la possibilitat d’accedir, disposar de la seva utilització i/o interactuar-hi, 
(tanques, espais enjardinats, zona esportiva, paviments, hort, patis,...), ja sigui de forma lúdica 
o educativa. 
*EXTERIORS IMMEDIATS DE L’EDIFICI I PATIS: 

63. Col·locar papereres i contenidors per a la recollida selectiva als patis. 
64. Promoure la participació dels alumnes en el procés de conservació i millora de l’entorn 

escolar. 
65. Conservar en bones condicions la bassa. 

66. Promoure que els jardiners facin la recollida selectiva dels residus vegetals (podes...) 
67. Sistema de reg: Si el tipus de vegetació ho permet, reg per goteig o per aspersió. 
68. Revisar periòdicament les fonts. 
 

 
 

 



CONTEXT CURRICULAR 
P.E.C. / P. C. C. . Metodologia

MANIFESTACIÓ D'ESTRATÈGIES  
 
Conjunt d’estratègies i actuacions que el centre escolar utilitza, tenint en compte les finalitats 
educatives contemplades en el PEC i adaptades als objectius, continguts i activitats 
programades en el PCC i els diferents cicles educatius d’aquest. Estratègies  que utilitza el 
professorat en la seva interacció educativa amb els alumnes. 

69. Introduir l’objectiu o la finalitat ‘educar a favor del medi’, que fa referència a actituds i 
comportaments  respectuosos amb el medi. 

70. Adoptar la finalitat d’educar per mitjà del medi en el sentit d’utilitzar l’entorn com a 
recurs metodològic i educatiu, desenvolupat a tots els nivells i àrees curriculars. 

71. Adoptar la finalitat d’educar a favor del medi com la formació de valors, actituds i 
comportaments respectuosos amb l’entorn i les persones, desenvolupat a tots els 

 nivells i àrees curriculars. 
72. Planificar la incorporació de les qüestions ambientals dins de les activitats dels diferents 

cicles educatius. 
73. Planificar activitats de caire ambiental en la que es pugui involucrar a les AMPES. 
74. Incorporar la condició d’Escola Verda a les tasques de tota la comunitat educativa. 
75. Donar importància a les noves tecnologies per contribuir a l’estalvi de paper. 

*EQUIP DOCENT: 
76. Promoure el compromís de l’equip de professors en la millora ambiental del Centre. 
77. Recolzar les experiències innovadores d’educació ambiental facilitant l’organització de 

temps i espais. 
78. Programar un pla d’activitats per dur a terme els objectius del PEC i PCC, que estiguin 

adaptats a  l’entorn i tinguin una viabilitat pràctica. 
79. Potenciar el treball en equip de professors per àrees i per cicles on es resolen 

conjuntament els problemes metodològics. 
*ALUMNES: 

80. Fomentar entre els alumnes un clima d’acceptació dels temes ambientals. 
81. Promoure que els alumnes treballin en contacte amb el medi i la realitat social del seu 

entorn. 
82. Programar campanyes d’informació i/o formació sobre bones pràctiques ambientals a 

les llars de professors i alumnes. 
83. Potenciar que els alumnes realitzin investigacions. 
84. Desenvolupar la confiança en la capacitat de cada alumne per canviar les coses. 

 
 
 
CONTEXT CURRICULAR 
Recursos i materials didàctics 
85. Planificar al claustre i a principi de curs, la major part d’activitats d’educació ambiental 

que es pensen realitzar al llarg de l’any. 
86. Fer  accessibles,  a  professors  i  alumnes,  els  diversos  materials  necessaris 

d’aprenentatge de les diferents activitats d’educació ambiental programades. 

86. Fer  accessibles,  a  professors  i  alumnes,  els  diversos  materials  necessaris 
d’aprenentatge de les diferents activitats d’educació ambiental programades. 


