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PARTICIPACIÓ DEL CENTRE EN ACTUACIONS 
LOCALS DE MILLORA AMBIENTAL

Les experiències locals poden ser molt variades, des de participar en una actuació que 
l’ajuntament ha proposta, fins a proposar accions de millora des de del centre. 

• Ordenades cronològicament de més recents a més antigues les actuacions 
realitzades en un termini màxim de tres anys.

FITXA D’ACTUACIONS
(Millora local)

1= 1 classe
2= 1 nivell
3= 1 cicle
4= tota l'escola
5= 4 + AMPA

1= inicial/passiu
2= mitjà
3= bastant
4= 
coprotagonisme
5=protagonista 
únic

C= en els 
continguts

F= en la forma

A= creació
B=desenvolupame
nt
C= difusió
D= avaluació

Nº
data

o 
curs

nom Col·lectiu 
implicat

Nivell de
participació Participació En quin moment 

hi heu participat?

• Comentaris d’algunes actuacions, 
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CONTEXT EDUCATIU (A)

ÀMBIT DE LA VIDA  AL CENTRE

Puntua del 0 al 5 en funció de la realitat del teu centre
Valorar de

0 a 5
• Les tasques referents a Educació Ambiental (EA) estan distribuïdes 

entre els diferents estaments del centre
• Es coordina l’ EA entre els professors d’una determinada etapa 

• Es coordina l’ EA entre els professors d’una determinada àrea

• Es coordina l’ EA entre els professors d’un mateix cicle 

• El currículum ambiental es programa conjuntament entre professors i 
Equip Directiu

• La comprensió de la realitat que ens envolta influeix en les decisions 
que es prenen en equip de cara a la pràctica docent 

CLIMA ESCOLAR

• Quin és el nivell de participació dels diferents estaments (claustre, famílies, alumnes i 
personal no docent) en la inclusió de l’educació ambiental (EA) en els documents 
d’identitat i de programació del centre (Projecte Educatiu i Project Curricular)?

• Hi ha reglaments interns de comunicació establerts entre:

Professors

Professors i l’Equip Directiu 

Professors i alumnes 

• Quins són els mecanismes de participació que tenen les famílies per incidir en el 
centre? 

• Els alumnes participen en les decisions que es prenen al centre? Quins mecanismes de 
participació hi ha establerts? 

• Quin tipus de comunicació s’estableix entre pares i professors ?
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La implicació de les unitats organitzatives del centre en la Educació Ambiental (EA)
Puntem de menys a més segons cada afirmació

0 1 2 3 4 5

• La implicació del  Consell Escolar en els projectes d’EA

• La implicació del claustre en els projectes d’EA

• La implicació de l’equip directiu en els projectes d’EA

• Es fan reunions freqüents per tractar temes   ambientals 

• Els professors participen en les diferents experiències que es 
desenvolupen al Centre 

• Les relacions entre el professorat faciliten l’aplicació de 
principis ambientalment favorables

• Els problemes plantejats pels alumnes es resolen de manera 
adequada 

• Els problemes plantejats pels pares es resolen de manera 
adequada 

• Els pares donen suport a les normes ambientals del Centre 

• Es fa un seguiment de l’orientació de l’alumnat en les 
qüestions d’educació ambiental

• S’intenta que el professorat s’integri al centre i s’hi impliqui a 
fons

• Els pares coneixen i valoren el treball dels professors

• La relació amb l’AMPA és favorable per a la col·laboració 
ambiental
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Resum del context educatiu (A)

• Després de les preguntes, en aquest context, quins són els punts forts del Centre?

1.-

2.-

3.-

4.-

• Després de les preguntes, en aquest context, quins són els punts febles i/o les 
deficiències del Centre?

1.-

2.-

3.-

4.-

• Hi ha alguna estratègia definida per resoldre les deficiències del Centre en aquest 
àmbit?
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CONTEXT EDUCATIU (B)

ÚS DE RECURSOS A L’AULA
 

PAPER  

• Es transmet als alumnes la necessitat de fer servir el paper per les dues cares ?

• És eficient la recollida, emmagatzematge i tramesa de paper per reciclar ?

• Es promou la utilització de suports culturals alternatius al paper ?

A vegades les accions respecte al paper no són globals al centre. Marquem amb una creu 
els espais o col·lectius implicats a cada acció.

Alumnes
(Aula) Administració Professorat

• El Centre té política d’estalvi de paper?

• Es controla i quantifica el consum de paper?

• Es fa servir paper reciclat i/o ecològic sempre que és 
possible ?

• Es procura fer només les fotocòpies o impressions 
necessàries?

• Hi ha punts d’emmagatzematge de fulls per a la seva 
reutilització?

• Hi ha punts de recollida selectiva de paper?

 MATERIALS  DIVERSOS
SÍ NO ?

• El Centre té redactades directrius de compra amb criteris ambientals ?

• S’informa als alumnes i als pares dels criteris ambientals de compra i 
ús de materials que té el Centre ?

• A les empreses subcontractades (restauració, neteja…) se’ls exigeix el 
compliment de determinades directrius en l’ús i compra de productes?

• Hi ha algun tipus de coordinació amb altres Centres per fer compres 
conjuntes ?

• S’escullen preferentment productes produïts a la zona ?

• S’escullen preferentment productes amb ecoetiqueta?
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SÍ NO ?

• Es té en compte si el proveïdor disposa de certificat de gestió 
ambiental (EMAS /ISO14001)?

• Es facilita la reutilització de llibres d’un curs a un altre ?

• Es té en compte la durabilitat dels productes i la possibilitat de 
reparació?

• Es té en consideració la compra de productes de “comerç just”?

Alumnes
(Aula)

Administració Professorat

• S’estudia detingudament la compra de material?

• Es fan servir calculadores amb energia solar ?

• Es promou l’ús de productes recarregables (bolígrafs, 
retoladors,...) ?

• Es fan servir piles recarregables pels aparells que en 
poden utilitzar ?

• Es fan servir transformadors de corrent en lloc de 
piles sempre que es pot ?

• Es promou l’ús de productes (correctors, coles, 
pintures…) que no continguin substàncies tòxiques?

• S’escullen preferentment productes que generin la 
menor quantitat possible de residus?

• S’escullen preferentment productes que generin 
residus el menys perillosos possible?

• Es defuig de l’ús de productes d’un sol ús?

EDIFICI ESCOLAR

• Es tenen habitualment plantes dins del Centre (classes o espais comuns) ?

 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

• En la construcció de l’edifici es van utilitzar materials de la zona ?

• La construcció és fàcil de mantenir ?

• De quina manera es porta a terme el manteniment de l’edifici escolar ?
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• Valoreu l’aïllament acústic de la construcció:

0 1 2 3 4 5

 NETEJA I MANTENIMENT

SÍ NO

• Es comprova que els productes de neteja no siguin agressius per a les persones 
ni per al medi ?

• Tenim des del Centre possibilitat de controlar el servei de neteja (escollir 
empresa, productes ...) ?

• En cas de resposta afirmativa a la pregunta anterior:
-. Fem aquest control?
-. Determinen uns criteris ambientals a seguir (compra i ús de productes, 
implicació en la recollida selectiva de residus, en l’estalvi d’aigua, 
d’energia…)

• Els alumnes participen en la neteja del Centre en la mesura de les seves 
possibilitats ?

• Quan es trenca alguna cosa seguim la seqüència: reparar, reutilitzar i finalment  
llençar ?

 

AIGUA (lavabos)  

• Existeix un pla d’estalvi d’aigua al centre ?

• Controlem el consum mensual d’aigua que té el centre ?

• Existeixen al centre vàters amb algun dispositiu d’estalvi d’aigua?

 No Ho desconeixem SÍ, quin sistema?  
(X)

a) Interrupció de descàrrega
b) Doble pulsador

En cas afirmatiu, hi ha algun sistema d’informació als usuaris perquè en facin un ús 
correcte? Quina?

• Quin sistema d’aixetes s’empra als lavabos ?

Monocomandament Rosca Automàtica
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• Disposa el centre d’aixetes amb ecoetiqueta?

• S’han instal·lat limitadors de cabal a les aixetes del centre?

No                En algunes aixetes                     A totes

• Existeix un sistema eficient de detecció i correcció de pèrdues en vàters i aixetes?
 

• Es difonen consells concrets d’estalvi d’aigua als lavabos, dutxes, etc.?

lavabos laboratori bar / cuina

• Es prenen mesures per reduir la contaminació de les 
aigües residuals?

 ENERGIA

Aprofitament energètic general:

• Durant el disseny de l’edifici es van tenir en compte criteris d’eficiència energètica (ex. 
orientació de les finestres, aïllament de les parets, etc.)? Quins?

Calefacció:

• Quina és la font utilitzada per a la calefacció: gas natural, gasoil, electricitat, fonts 
d’energia renovable (biomassa, solar,…)... ?

• A quina temperatura es mantenen les classes ?

• A quina temperatura es mantenen els passadissos i zones comunes?

SÍ NO

• Hi ha establerts mecanismes de gestió de la calefacció ?

• Hi ha obstacles davant dels radiadors?

• Les finestres tenen doble vidre o doble finestra ?

• Les finestres tenen persianes o porticons?

• Tanquen bé?

• Tanquen les persianes a la nit?
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• Es ventila el centre de forma que no estiguin les portes i finestres obertes una 
estona excessiva?

Il·luminació

SÍ NO

• Les finestres estan orientades de forma que s’aprofiti al màxim la llum natural ?

• La pissarra està ben orientada respecte a les fonts de llum natural i artificial per 
evitar reflexos i quedar ben il·luminada ?

• S’apaguen els llums quan no es fan servir ?

• Es procura utilitzar bombetes de baix consum ?

• Hi ha temporitzadors a les llums dels lavabos?

• Es pot sectoritzar la il·luminació de l’aula i dels passadissos?

• És possible regular la quantitat d’il·luminació segons el tipus d’activitat que 
s’estigui desenvolupant ?

• Hi ha alguna instal·lació operativa demostrativa de l’energia solar o eòlica, que 
cobreixi una part del consum del Centre ?

 TRANSPORT

Transport utilitzat per arribar al centre

SÍ NO

• Es té un control periòdic de com es desplacen els alumnes al i des del centre?
En cas afirmatiu: el sistema que s’utilitza és:

- Caminant %
- En bicicleta %
- En motocicleta %
- En transport públic %
- En cotxe particular %

• El Centre promou sistemes de transport més sostenibles?
Quins?
Com?

• Es treballa amb l’Ajuntament per establir itineraris segurs (a peu, en bicicleta)?

• S’ha establert algun sistema que faciliti al professorat o als alumnes compartir 
els vehicles particulars?

Sortides escolars

SÍ NO
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• Es pensa en la possibilitat de fer servir els transports públics cada cop que es 
planifica una sortida ?

• Es contracta la capacitat dels autocars segons les necessitats reals?

• Comprovem des del Centre que l’empresa que fa el transport escolar tingui 
certificats de gestió ambiental? 

 GESTIÓ DELS RESIDUS

SÍ NO

• En centre disposa d’un programa de gestió dels residus?

• Seguim una política de recomanacions per tal de disminuir la quantitat i la 
perillositat dels residus produïts ? 

-. Als alumnes
-. Als professors
-. A administració
-. Al servei de neteja
-. Al servei de cuina, bar…

• La gestió dels residus del centre segueix el criteri de: 1r reduir, 2n valoritzar 
(reutilitzar, recollir selectivament) i 3r assegurar una gestió externa correcte?

• Es controla la tipologia dels residus que es generen?

• Es controla la quantitat dels residus que es generen?

-. Disposem de dades generals?
-. Disposem de dades de cada tipologia de residus?

• Per a cada tipologia de residus s’ha determinat quin és el sistema de gestió 
ambientalment més correcte ?

 PROGRAMES DE RECOLLIDA SELECTIVA

• Hi ha algun conveni amb l’ajuntament o consell comarcal, o altra entitat o empresa, per 
establir el servei de recollida selectiva?

Tipologia de residus
Sistema de recollida selectiva establert
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Servei municipal Conveni 
especial amb 

l’Ajuntament o 
Consell 

Comarcal

Entitat
(especificar el nom 

a la casella 
corresponent)

Empresa
(especificar el nom 

a la casella 
corresponent)

Contenidors Deixalleria

Paper

Envasos i/o llaunes

Piles

Vidre

Matèria orgànica

Productes químics de 
laboratori

Oli usat

Fluorescents

Toners, cartutxos 
d’impressió

Altres:

Llocs on està implementada la recollida selectiva
Residu Aula Sala 

professors
Administració Cuina Menjador Pati Laboratori

Paper
Envasos i/o 

llaunes
Piles
Vidre
Matèria 

orgànica
Productes 
químics de 
laboratori
Oli usat
Fluorescents
Tòners, 
cartutxos 
d’impressió
Altres:

• Quina és la valoració que fem de l’ús del sistemes de recollida selectiva ja establerts 
en el centre? 

CUINA, MENJADOR ESCOLAR I/O BAR

• Dels serveis que té el Centre, quins són de gestió pròpia i quins de gestió conveniada ?
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Serveis del
Centre

Gestió

Pròpia Conveniada

Menjador

Cuina

Bar

Màquina d’autoservei

• Quin tipus d’energia es fa servir per cuinar ?

SÍ NO

• Quan es fa servir el rentaplats, s’utilitza sempre a la màxima càrrega ?

• Per a la compra de menjar, es prefereixen els productes locals ?

• Es composten els residus orgànics generats a la cuina i al menjador ?

• Es fan servir plats o coberts d’un sol ús ?

• Al bar o a la cuina, hi ha establerts criteris de selecció de productes en 
funció dels residus que generen?

• Al bar o a la cuina, hi ha establerts criteris de selecció de productes en 
funció a la qualitat alimentària?

• El bar i/o catering de sorties s¡evita el consum de paper d’alumini, llaures i 
tetra-brics?

• Es demana als alumnes tovalló de roba o s’usen tovallons de paper ?

VOLTANTS DEL CENTRE: PATIS I HORT ESCOLAR

 

 EXTERIORS IMMEDIATS DE L’EDIFICI

• Les tanques del Centre contenen elements vegetals?

• Hi ha algun sistema de control de la brutícia exterior ?

• Quin tipus de paviment hi ha (ex. terra, ciment) ?

• Percentatge de terra respecte als altres tipus de paviments d’obra ?

• Es prenen mesures per evitar l’erosió dels patis de terra ?
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• Hi ha algun tipus de mobiliari de carrer ( ex. bancs, fanals ) ?

• El mobiliari destinat als alumnes compleix alguna mena de normativa ?

• Hi ha papereres ?  

• Hi ha papereres de recollida selectiva?
 -. Quines?
-. Qui en fa el controli el buidat?

• Hi ha una font ?

 ESPAIS ENJARDINATS

• Tenim espai enjardinat ?

• Els escolars tenen alguna mena de participació en el manteniment d’aquesta zona ? 
Quina?

• Té una superfície aproximada de:_______________

• Qui s’encarrega del manteniment d’aquesta zona ? Quin sistema de reg s’utilitza?

• Utilitzem pesticides en el seu manteniment ? Quin adob s’utilitza ?

• La vegetació que existeix en aquest lloc és majoritàriament:
 

Autòctona Al·lòctona

• Hi ha algun espai amb aigua (ex. estany, bassa) ?

 PATIS

• Usos als quals es destinen els patis de l’escola :

• Qui s’encarrega de la neteja dels patis ?

• Es troba el terra habitualment net de papers i deixalles ?

 HORT  I/O  GRANJA

• Existeix hort o granja escolar al Centre ?
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• Participen els alumnes en el seu manteniment ? Si la resposta és afirmativa, ho fan de 
forma habitualment o esporàdica? En quin àmbit curricular és treballa?

• Si tenim hort, és de tipus: 

Convencional  Ecològic

• A què es destinen els productes produïts ?

• Es fa compost orgànic per adobar les plantes de l’hort ?

CONTEXT CURRICULAR

SOBRE EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

SÍ NO

• El PEC s’especifiquen els objectius, finalitats i fites de l’Eduació Ambiental

• Els objectius estan prioritzats

• Per a la seva redacció / creació s’ha tingut en compte :

Les característiques de l’entorn i ubicació (barri, poble,...)
Serveis i equipaments
Món laboral i ambient familiar
L’edifici escolar
L’organigrama i tipus de gestió
Relacions institucionals
Objectius formatius a nivell global de Centre
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• Ha estat redactat pel Director

• Ha estat redactat per l’Equip Directiu

• Ha estat redactat per una Comissió

• El document ha estat discutit dins el Claustre de professors

• Hi ha participat també el Consell Escolar amb suggeriments de l’AMPA

• Existeix una còpia a disposició de qualsevol membre de la Comunitat 
Educativa

Altres  / Comentaris:

SOBRE EL PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE (PCC)

SÍ NO

• El PCC ha estat redactat amb la participació de tots els mestres/professors.

• Ha estat redactat per una comissió representativa.

• Recull l’estructura organitzativa del Centre i els òrgans de coordinació.

• Concreta els objectius generals per a cada Cicle formatiu 

• Concreta els objectius específics per a cada Cicle formatiu 

• Inclou els continguts mínims i es complementa amb els propis del Centre.

• Recull principis metodològics d’Educació Ambiental.

• Reflecteix la necessitat d’elaborar en equip les programacions de Cicle / Curs 
/ Àrea.
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• Estableix la utilització racional d’espais i recursos didàctics.

• Hi ha equips de professors per als diferents nivells i per a projectes 
d’innovació educativa.

• Les institucions col·laboren en el bon funcionament del Centre.

Altres / Comentaris:

METODOLOGIA

MANIFESTACIÓ D’ESTRATÈGIES 

• Al PEC i al PCC, l’objectiu o finalitat (educar sobre el medi) fa referència a l’Educació 

Ambiental considerada com un coneixement de l’entorn físic, biològic i social.
Clarament

Està explicitat i algun Cicle ho ha desenvolupat

Al PEC s’hi fa referència

Encara no

• Al PEC i al PCC, l’objectiu o finalitat (educar per mitjà del medi) fa referència al 

tractament de l’entorn com a recurs metodològic i educatiu
Clarament          

Està explicitat al PEC i algun Cicle ho ha desenvolupat al PCC

Al PEC s’hi fa referència

Encara no

• Al PEC i al PCC, l’objectiu o finalitat (educar a favor del medi) fa referència a actituds i 

comportaments respectuosos amb el medi.
Clarament

Està explicitat i algun Cicle ho ha desenvolupat

Al PEC s’hi fa referència

Encara no 
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• Als Cicles educatius s’hi realitzen activitats d’educació ambiental
Al pla d’acció tutorial

Com un Eix Transversal 

Està definit al PEC i algun Cicle ho ha desenvolupat en el PCC

Només al PEC

Encara no

COM TREBALLEM
0 1 2 3 4 5

• El professorat té en compte el treball de competències 
bàsiques quan es dissenyen projectes i activitats 
d’Educació Ambiental

• Es parteixen d’exemples propers i significatius pels alumnes 
per treballar temes complexos i globals

• Es treballa per la clarificació dels valors dels alumnes 
respecte temes ambientals, socials i ètics

• Es busquen models de treball que facilitin la comprensió de 
la complexitat

EQUIP DOCENT
(pondera de menys a més)

0 1 2 3 4 5

• L’equip de professors estem compromesos amb la millora 
ambiental del Centre.

• Els equips docents ens reunim de forma periòdica per 
plantejar i resoldre temes ambientals.

• S’ha establert un pla d’activitats clares on les funcions de 
cadascú  serveixen per acomplir els objectius presents al 
Projecte Educatiu de Centre.

• Es plantegen  i es realitzen activitats viables al Centre de 
forma realista i adaptades a l’entorn.

• Es potencia el treball en equip i els problemes metodològics 
es resolen conjuntament.

• Es disposa per escrit d’una programació de l’activitat diària o 
setmanal.

• El Claustre valora l’Educació Ambiental en el seu pla de treball anual, i queda per escrita a:
La  memòria final i es dóna a conèixer al Consell Escolar
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Se’n valoren alguns temes però no hi ha proposta global

Algun professor ho té en compte

No es fa 

ALUMNES 

0 1 2 3 4 5

• A les aules i en general al Centre, existeix un clima 
d’acceptació pels temes ambientals.

• Hi ha un registre escrit dels nivells d’adquisició d’objectius 
de caire ambiental

• Els alumnes treballen en contacte amb el medi i la realitat 
social del propi entorn

• Els alumnes reben informació/formació sobre bones 
pràctiques ambientals (BPA) a les seves llars

• Els alumnes reben informació/formació BPA per aplicar en 
el centre?

• Els alumnes participen en la definició de les BPA?

• Els alumnes segueixen en el centre les BPA definides?

• Els alumnes treballen en casos reals i experiències 
properes?

• Els alumnes difonen els treballs de l’escola a les famílies i a 
l’entorn?

• Els alumnes poden decidir i interactuar en les decisions 
respecte les actuacions d’Educació ambiental?

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS

ACTIVITATS
0 1 2 3 4 5

• Hi ha una planificació d’utilització realista de recursos 
educatius?

• Es planteja la recerca continuada de nous recursos 
d’educació ambiental?

• Les activitats relacionades amb el coneixement del medi i/o educació ambiental.

Es planifiquen de manera global, en la programació anual del Centre.



 Qüestionaris

Programa Escoles Verdes
19

Només algunes d’aquestes activitats es planifiquen globalment.

Aquestes activitats es programen a nivell individual.

INSTAL·LACIONS

0 1 2 3 4 5

• Els espais són utilitzats racionalment

• L’ús de les instal·lacions del Centre està optimitzat fins i tot 
per a activitats extraescolars.

• Principals deficiències en l’aprofitament dels recursos didàctics i instal·lacions: 

• Millores que es poden proposar:

• Relatives a recursos

1-. 

2-. 

3-. 

4-. 

• Relatives a materials didàctics

1-. 

2-. 

3-. 

PER APROFUNDIR (treball opcional)

Si el claustre vol iniciar un procés d’ambientalització dels continguts curriculars que 
es treballen ha d’inicar un buidat de la situació actual. Es proposen les següents 
taules per analitzar quins continguts es treballen i de quina manera ho fem.

(1)  Àrees
Nombre d’àrees d’aprenentatge on es treballa el concepte.
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(2) Tipus d’activitat (podeu anotar-ne més d’una).
1. Teòrica
2. Pràctica
3. Teoricopràctica
4. Sortides
5. Treball de recerca

(3) Materials (podeu anotar-ne més d’un).
1. Llibres de text
2. Altres textos
3. Informàtica
4. Audiovisuals
5. Suport d’altres professionals
6. Tallers / jocs educatius

(4) Temps (al 4 i 5 indicar, aprox. quantitat d’hores).
1. de 5 a 10 hores
2. de 10 a 20 hores
3. de 20 a 30 hores
4. Durant un trimestre
5. Durant tot el curs

(5) Puntueu de 0 al 5 (de menys a més) el grau d’assoliment segons 
expectatives i objectius definits a les diferents unitats organitzatives 
del Centre.
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• PATRIMONI NATURAL

conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) 
Tipus 

d’activit
ats

(3) 
Material

s

(4) 
Temps

Climatologia: local, nacional, mundial,… C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Geologia: local, comarcal, nacional,… C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Principals comunitats faunístiques i 
vegetals

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Ecologia: xarxa tròfica, adaptacions, 
relacions …

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Usos econòmics i socials dels recursos C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Evolució del medi natural com a 
patrimoni: 
Local, comarcal, nacional.

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Problemàtiques derivades de la gestió 
del medi natural i els recursos.

C I 1er
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2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è

Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels 
alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema

• AIGUA

conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) Tipus 
d’activita

ts

(3) 
Materia

ls

(4) 
Temps

El cicle de l’aigua C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Procedència a  la comarca 
(aqüífers, embassaments …)

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Consum: per persona, domèstica, 
industrial, agrícola …

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Destí: mar/riera, emissaris, 
depuradores, ...

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Tractament: potabilització, depuració, 
…

C I 1er
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2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Problemàtica ( a nivell  local, nacional, 
mundial, prevenció, control… )

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è

Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema

• AIRE

Conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) Tipus 
d’activita

ts

(3) 
Materia

ls

(4) 
Temps

Què és l’atmosfera ?
Origen, composició i funcions

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Contaminació atmosfèrica i efectes C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Substàncies contaminants i factors 
determinants

C I 1er

2on
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C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Fonts de contaminació atmosfèrica i 
percentatges

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Efectes a curt i a llarg termini C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è

Nivells d’emissió, valoració de la qualitat 
de l’aire

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Mesures de prevenció, control i 
sanejament

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è

Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema
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• ENERGIA

conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) Tipus 
d’activitat

s

(3) 
Material

s

(4) 
Temps

Concepte i tipificació: hidroelèctrica, 
solar, etc.

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Procedència: tipus, percentatges, ... C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Xarxa de distribució: comercial, 
nacional, internacional

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Problemàtica de l’energia: esgotament, 
recursos, etc.

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Consum energètic: persona, família, 
país i per activitats

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Mesures d’estalvi energètic C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
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Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema
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• RESIDUS

conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) Tipus 
d’activita

ts

(3) 
Materia

ls

(4) 
Temps

El cicle de la matèria C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Biodegradabilitat C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Caracterització dels residus generals 
( tipus, percentatges, ... )

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Tractament dels residus: passat, 
present i futur

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Problemàtica dels residus C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Alternatives de futur ( 3r’s, deixalleria, 
punt verd, etc. )

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Generació de residus ( persona, 
família, municipi )

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
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C S 5è
6è

Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema
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 ORDENACIÓ DEL TERRITORI

conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) Tipus 
d’activita

ts

(3) 
Materia

ls

(4) 
Temps

Usos del sòl: forestal, urbà, industrial, ... C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Evolució dels usos del sòl C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

Flux d’energia i matèria
(matèries primeres, aliments,... )

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Evolució de la xarxa viària: tren, 
carreteres, autopistes, ...

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Mobilitat de les persones C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Espais naturals protegits C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
Problemàtiques: ports, urbanitzacions, 
camps de golf ...

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è
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6è
Problemàtiques del medi; 
impermeabilització, incendis, etc.

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è

Canvis en l’economia mundial
C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è

Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema



 Qüestionaris

Programa Escoles Verdes
31

ALTRES

conceptes Cicl
e

Cur
s

(1) Nº 
Àrees

(2) Tipus 
d’activita

ts

(3) 
Materia

ls

(4) 
Temps

C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

C I 1er
2on

C M 3er
4rt

C S 5è
6è

C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
C I 1er

2on
C M 3er

4rt
C S 5è

6è
C I 1er

2on
C M 3er
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4rt
C S 5è

6è

Coordinació entre àrees 
curriculars

Concreció nivells de 
cicle

Motivació dels alumnes

Problemes sorgits i/o raons per no treballar el tema


