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Annex6. Agenda 21 

  

En el present curs 2018-2019 continuarem amb les accions ja dutes a terme en 

cursos anteriors, tot incorporant-les a la cultura del centre. 

Com en el curs anterior se segueix impartint la matèria optativa d’educació 

ambiental a 2n d’ESO. 

 

Les accions que es continuen són: 

 

Execució del pla d’acció de l’ecoauditoria del pati, amb la renovació de les 

plantes dels palets. Establir mecanismes de manteniment de les jardineres. 

 

Hort: Continuació de la col·laboració amb el JAPI per fer un taller trimestral amb 

l’alumnat d’educació ambiental. Possibilitat d’aprofitament didàctic per primer 

d’ESO de l’hort. 

 

Recollida selectiva de: 

- Paper (a cada aula, sala professors, secretaria, consergeria) 

- Envasos (sala professors, direcció, porxo, pati i vestíbul) Cal pensar com fer la 

recollida selectiva d’envasos al pati 

- Ampolla per estris d’escriure (cada aula, secretaria) 

- Piles (secretaria) 

- Oli domèstic (Olisses) 

- Residus per la deixalleria mòbil  

 

Visita Asproseat (empresa recollida oli domèstic) de l’alumnat de 1r d’ESO el 

primer trimestre amb la finalitat d’ensenyar el projecte i sensibilitzar a l’alumnat. 

 

Concurs “Aula Natura” que serà la que ha tingut un comportament més 

sostenible, segons uns paràmetres que s’han establert. Possibilitat de reprendre 

aquesta activitat. 

 

Campanya de sensibilització duta a terme pel grup l’optativa de 2n d’Educació 

ambiental  per sensibilitzar a la resta d’alumnat sobre els esmorzars sostenibles 

i altres temes mediambientals. 

 

A tutoria d’inici de curs informarem del compromís adquirit per l’institut envers 

l’Agenda 21 escolar, que ja ha estat exposat a les famílies de 1r d’ESO 

entrevistades. Aquest compromís, entre d’altres aspectes, incideix en els 

embolcalls de l’esmorzar (substitució del paper d’alumini per paper film o millor 

carmanyola o boc’n roll), esmorzars saludables (substituir el suc de fruita per una 
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peça de fruita), substitució de llaminadures o altres productes industrials per 

entrepans. 

 

Noves accions d’aquest curs : 

 

Caixa paper per reciclar a cada aula,  útil a l’hora de fer exercicis o exàmens 

 

Tallers sobre temes mediambientals, residus, consum responsable, canvi 

climàtic i elaboració d’objectes amb materials reciclats, espècies invasores, 

sostenibilitat energètica 

 

Altres punts sobre els quals caldrà incidir són els que fan referència a l’estalvi de 

paper, d’energia i el manteniment net de l’aula i la resta d’espais. 

 

Pel que fa a activitats i sortides s’organitzaran les següents: 

 

- Sortides a Collserola de l’alumnat Educació ambiental de 2n d’ESO, per al 

coneixement del medi natural. 

-Com a padrins de riu, sortida de 1r d’ESO  al riu Llobregat per fer-hi activitats. 

- Participació en el Dia Mundial de l’aigua- Festa dels padrins de riu,el mes d’abril 

(data per concretar) 

-Participació a l’acte de Cloenda de l’Agenda 21 escolar el  juny (data per 

concretar) 

-Participació voluntària a la jornada de neteja del Riu Llobregat, en el marc de la 

convocatòria Let’s Clean Up Europe (data per concretar) 

-Sortida a Collserola de quart d’ESO per treballar els ecosistemes i els problemes 

ambiental.  

-Proposta ApS sobre la neteja i els residus al barri amb altres entitats del barri i 

l’Ajuntament. 

 


