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IES XXXXXX  

XXXXXX

XXXXXX 

PCA 
Redactat el : Juny 2013 

Aprovat en Consell Escolar el : 

Revisat :  

 
Membres del Comitè Ambiental 

grup de treball del centre 
 

Professorat XXXXXX  

Alumnat XXXXXX  

AMPA XXXXXX  

Personal no docent XXXXXX  

 

El PCA, Pla de Cohesió Ambiental del centre, és un document elaborat de 
forma participativa perquè hi prenen part tots els membres de la comunitat 
educativa, i integral perquè planteja de manera global un conjunt de principis 
que han de fer avançar l’escola cap una educació pel desenvolupament 
sostenible.  

 

PLA DE  

COHESIÓ 
AMBIENTAL 
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El nostre centre es basa en els principis generals del Programa Escoles 
Verdes:    

 CONTINUÏTAT: Projecte a llarg termini que consolida un codi de 
conducta ambientalment correcta. 

 OBERTURA: Es pot modificar i revisar a mida que es va desenvolupant. 
 PARTICULARITAT: Parteix de la realitat particular de cada centre. 
 PROGRESSIVITAT: Creix de forma progressiva, sense abastar tots els 

àmbits en un primer moment.  
 POSITIVITAT: Crea una visió positiva i constructiva de la temàtica 

ambiental. Actuació a favor del medi. 
 GLOBALITAT: Permet la participació de tots els agents ambientals a 

escala local. 
 INTEGRACIÓ: S’incorpora a l’activitat docent habitual del centre. 

 

La documentació del Programa s’estructura jeràrquicament en el Pla de 
Cohesió Ambiental on hi haurà unes línies estratègiques a llarg termini, a partir 
de les quals es concretarà un Pla d’acció per un període de tres cursos, on hi 
haurà descrites les Actuacions que són les accions concretes que el centre es 
proposa portar a terme.  

Procés d’elaboració d’aquest Pla de Cohesió Ambiental 
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1. CONTEXT:  ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ. CULTURA DE 
CENTRE 

  L’ORGANITZACIÓ, LA PARTICIPACIÓ I LA COMUNICACIÓ  

Realitat que envolta la pràctica docent, participació en la programació, 
coordinació i repartiment de tasques.  
Participació en l’elaboració i la revisió del projecte. Es tracta d’estimular la 
participació de tots els implicats al projecte educatiu. 
 
Línies d’actuació per a desenvolupar als Programes d’Acció del centre 

 
1.1. Implicar tota la comunitat educativa del centre en el programa. 
1.2. Impulsar el concepte de poble/ciutat educadora. 
1.3. Promoure l’educació slow-school (proximitat, alimentació ecològica,...). 
1.4. Dinamitzar el comitè ambiental. 
1.5. Dinamitzar la cartellera verda. 
1.6. Donar a conèixer les actuacions que s’estan realitzant al centre a partir de la 

publicació de la revista, del butlletí i del bloc. 
1.7. Vetllar pel compliment del codi de conducta com Escola Verda. 

 
 

 

2. CONTEXT: GESTIÓ SOSTENIBLE  
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 malbaratar sinó, sobretot, per la repercussió educativa 
que pot tenir sobre l’alumnat.  
 

Edifici Escolar 

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

 

Cuina, menjador i/o bar 

Les instal·lacions de que disposa el centre, ja sigui de gestió pròpia o en 
conveni, que ofereixen als seu personal (professors, alumnes) el servei 
d’alimentació durant la jornada escolar (esmorzar, dinar, berenar).I com es 
realitza la seva gestió per a una millor ambientalització d’aquestes. 
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Entorn del centre: Patis i/o hort escolar  

Els espais immediats de l’edifici escolar, siguin interiors i/o exteriors a aquests, 
on els alumnes tenen la possibilitat d’accedir, disposar de la seva utilització i/o 
interactuar-hi, (tanques, patis, espais enjardinats, zona esportiva, paviments, 
hort,...), ja sigui de forma lúdica o educativa.  
 
 
Línies d’actuació per a desenvolupar als Programes d’Acció del centre 
 

2.1. Recollir els residus de forma selectiva. 
2.2. Gestió de la recollida de residus a càrrec de l’ajuntament. 
2.3. Establir/fixar mesures d’estalvi energètic. 
2.4. Fer un seguiment del manteniment de les aules i altres espais del centre. 
2.5. Tenir en compte quan es fan reformes els nous criteris d’eficiència 

energètica i ús de materials sostenibles. 
2.6. Ús generalitzat de carmanyola o embolcalls sostenibles. 
2.7. Socialització dels llibres de text. 
2.8. Reduir els residus generats (Substitució de “paperassa” per formats 

digitals). 

 

 

3. CONTEXT CURRICULAR  
P.E.C. / P. C. C. . Metodologia. Recursos i materials didàctics 

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. 
Integració de l’educació per a la sostenibilitat en el PEC i en totes les àrees 
que s’imparteixen.   
Planificació i utilització de recursos, així com també els equipaments educatius 
(mitjans audiovisuals, aparells...) i materials didàctics (llibres, vídeos, 
diapositives, jocs...) utilitzats en les diferents activitats educatives per part del 
professorat i/o alumnat. 
 
Línies d’actuació per a desenvolupar als Programes d’Acció del centre 
 

3.1. Acostar-se a l’entorn natural més proper. 
3.2. Conscienciar l’alumnat dels beneficis de les energies renovables i el 

perjudici que suposa l’ús els combustibles fòssils. 
3.3. Crear consciencies globals (solidaritat, canvi climàtic,...). 
3.4. Integrar les actuacions en el currículum de totes les matèries. 
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4. CONTEXT: IMPLICACIÓ EN L’ENTORN 
MILLORA AMBIENTAL GLOBAL  

La relació del centre amb l’entorn proper a través d’accions de millora i de 
dinamització local que impliquin altres agents externs al centre.  

La implicació en l’entorn natural, social i cultural com a element facilitador 
d’aprenentatges i per la millora ambiental global. 

 
Línies d’actuació per a desenvolupar als Programes d’Acció del centre 
 

 
4.1. Promoure accions que afavoreixin la participació a l’entorn proper. 
4.2. Promoure accions que afavoreixin la participació de l’entorn proper. 

 
 

 

 


