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Pla d'acció  
Actuacions  

  
 

Proposta de Pla d’acció 2010-2013  
 
 

Nom del centre:  Escola Mare de Déu de la Roca  Municipi: Mont-roig del Camp 

Adreça electrònica:  e3001668@xtec.cat  SSTT  Tarragona 

Web: http://www.escolamarededeudelaroca.cat  SSEE 

 
 
 
 
 
 

LLISTAT D'ACTUACIONS 
 
 

1: Sortides per conèixer l’entorn natural  
Objectius 
Continuar realitzant i consolidar les sortides relacionades amb el medi ambient i l’educació ambiental. 
Conèixer el món natural i social i aprendre a respectar-lo i valorar-lo. 
Educar en un estil de vida saludable. 
 
2:Celebracions més sostenibles  
Objectius 
Reutilitzar un bon nombre de materials (fulls, cartrons, brics, papers...) per ambientar les celebracions. 
Potenciar programes i iniciatives que fomentin “accions sostenibles”. 
 
3: Jornades Culturals Mediambientals  
Objectius 
Participar en els diferents tallers medi ambientals proposats. 
Prendre consciència de la importància del desenvolupament sostenible, de l’estalvi d’aigua, l’estalvi energètic... 
Conèixer el món natural i social i aprendre a respectar-lo i valorar-lo. 
Continuar col·laborant amb entitats i organismes per dur a terme activitats relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat.  
Fomentar el coneixement i l’estudi d’energies renovables i l’estalvi energètic. 
Fomentar l’ús del transport no contaminant ( anar a peu, amb bicicleta...). 
Potenciar programes i iniciatives que fomentin “accions sostenibles”. 
Prendre consciència de la importància de reduir la contaminació de l’aire. 
Prendre consciència de la importància de gestionar els recursos naturals de manera sostenible. 
 
4: Treball per Projectes  
Objectius 
Realitzar de diferents projectes relacionats amb el medi ambient per nivells cada curs escolar.  
Conèixer el món natural i social i aprendre a respectar-lo i valorar-lo. 
Valorar la importància de conservar i respectar el medi ambient. 
Fomentar el coneixement i l’estudi d’energies renovables i l’estalvi energètic. 
Introduir temàtiques mediambientals en el treball per projectes. 
 
5: Observem el temps  
Objectius 
Estudiar el temps local utilitzant l’estació meteorològica. 
Mesurar, registrar i representar gràficament la temperatura, el temps, precipitacions, vents. 
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 6: Reciclem  
Objectius 
Prendre consciència de la importància de la reducció, reutilització i reciclatge dels residus. 
Reciclar els residus produïts (plàstic, paper, vidre, piles, orgànic). 
Posar papereres per reciclar el paper a cada classe i les de plàstic/orgànic/vidre/piles als passadissos i menjador. 
Donar a conèixer la ubicació local de contenidors de reciclatge i sensibilitzar en el seu ús diari. 
Utilitzar fulls de paper reciclat per tal que el nostre principal vehicle de cultura i comunicació, el paper, no suposi la destrucció de 
més boscos, aigua i energia. 
 
7: Reutilitzem  
Objectius 
Prendre consciència que amb materials que llencem podem construir altres objectes. 
Posar safates de reutilització de papers a cada aula. 
Utilitzar materials de desús en les activitats plàstiques i en les decoracions durant les celebracions. 
 
8: Reduïm  
Objectius 
Reduir la quantitat de residus que genera l’escola. 
Reduir els embolcalls dels esmorzars potenciant l’ús de carmanyoles. 
Conscienciejar de la importància de reduir els residus realitzant activitats a les aules, en sortides, tallers...  
Reduir, sempre que sigui possible, la quantitat de fotocòpies i d’impressions que es fan al centre.  
Educar vers el consum responsable de l’aigua. 
Netejar l’aire ventilant les aules després de l’horari lectiu (obrir finestres en acabar). 
Aprofitar la llum natural de forma adequada posant les taules a prop de les finestres i obrint cortines abans  d’encendre el llum. 
Estalviar energia quan ve l’hivern i s’utilitza la calefacció aïllant bé les finestres i tancant les portes darrera nostre. 
 
9: Esmorzars saludables  
Objectius 
Reduir els papers i envasos dels esmorzars (menys brics de sucs i més fruites, menys papers d’alumini i més carmanyoles...). 
Educar en un estil de vida saludable potenciant el consum de fruita. 
 
10: Festa de l’arbre/Setmana Verda  
Objectius 
Col·laborar amb l’Agenda 21 del nostre municipi. 
Col·laboracions amb activitats derivades de l’Agenda 21 de l’Ajuntament. 
Conscienciar als alumnes de la importància de replantar les zones que van resultar afectades pels incendis. 
Tenir cura dels espais verds de l’escola plantant més arbres i flors aromàtiques - medicinals i tenint-ne cura. 
 
11: Som Solidaris  
Objectius 
Fomentar l’intercanvi de roba usada, contes, llibres... per la seva reutilització. 
Participar en les campanyes de recollida de roba... de ONGS  (SOS Àfrica, ACAS) 
 
12: Lectures Verdes 
Objectius 
Estimar i respectar els qui ens envolten. 
Prendre consciència de la problemàtica ambiental.  
Valorar i respectar el nostre entorn. 
 
13: Les plantes autòctones 
Objectius 
Estimar la natura i conservar-la.  
Prendre consciència de la problemàtica ambiental.  
Valorar i respectar el nostre entorn. 
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LLISTAT D'ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ 
 
 

Núm. Actuació  
 

Situació 
 

Curs 
Objectiu/s 

del 
PCA/PEC 

Àmbit Destinataris  

1 Sortides mediambientals 
Manteniment 

 10-13 1,2,3 

Currículum 
Cultura centre 
Medi Natural 

 

Ed. Infantil 
Primària  

... 

2 Celebracions sostenibles 
Manteniment 

Reforç 10-13 4,5 

 
Cultura centre 

Gestió recursos 
 

Ed. Infantil 
Primària  

3 Jornades culturals 

 
Manteniment 

Reforç 
 

10-13 6,5,2,7,8,9,10 

 
Cultura centre 

Entorn 
 

Ed. Infantil 
Primària 
Famílies  

4 Fem projectes 

 
Manteniment 

Reforç 
 

10-13 11,2,8,12 

 
Currículum 

Cultura centre 
 

Ed. Infantil 
Primària 
Famílies 

5 Observem el temps 
 

Manteniment 
 

10-13 13 

 
Currículum 

Cultura centre 
 

Ed. Infantil 
Primària 

6 Reciclem  
Manteniment 

 10-13 14,15,16, 
17,18 

Gestió  
 

Ed. Infantil 
Primària 
Mestres 
Monitors 
Conserge  

7 Reutilitzem Manteniment 
Reforç 10-13 19,20,4 

 
Gestió  

 

Ed. Infantil 
Primària 

8 Reduïm 
Manteniment 

Reforç 10-13 14,10 
Gestió  

 
Ed. Infantil 
Primària 

9 Esmorzars saludables 
Manteniment 

Nova 10-13 14,3 
Currículum 

Cultura centre 
 

Ed. Infantil 
Primària 

10 Festa de l’arbre 
 

Manteniment 
 

10-13 21,22,23 
 

Millora entorn 
 

Ed. Infantil 
Primària 

11 Som solidaris 
 

Manteniment 
 

10-13 24,25 
 

Millora entorn 
 

Ed. Infantil 
Primària 

12 Lectures Verdes Nova 10-13  Currículum 
 

Primària 

13 Les plantes autòctones Nova 10-13  Medi Natural  
Currículum 

Primària 

 
 
 
El PA del centre està vinculat a l’Agenda 21 local?             SI                NO  



 

 
4

Pla d'acció  
Actuacions  

  
INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS  

 
1 Títol: Sortides per conèixer l’entorn natural Curs d’inici: 07 
Temàtica:  Medi social i natural, currículum, cultura de centre 
 
Responsable/Organitzadors :  mestres de cicle, claustre                   Desti nataris: alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció  
Perquè per valorar i estimar el nostre entorn natur al primer cal conèixer-lo  ...  
S’han establert unes sortides medi ambientals per cicles “rotatives” (cada tres cursos a EI i cada dos cursos a EP) 
que abasten:  
 

Els oficis tradicionals   
 
o granger, forner i pagès a EI,  
o pescador i granger a CI,  
o apicultor i terrissaire a CM, 
o miner - extracció de sal i xocolater a CS. 
 
El pas del temps   
 
o les estacions a EI i CI,  
o l’Edat Mitjana i la Prehistòria a CM,  
o els Ibers i els romans a CS. 
 
La biodiversitat i els paisatges naturals   
 
o Vilanova de Prades, Parc Samà, Cambrils a EI,  
o riu Gaià i Delta de l’Ebre a CI,  
o ruta verda fins la Fontcalda, riu Ebre a CM,  
o Prades, Siurana a CS. 
 

Cada cicle programa una sortida per trimestre amb activitats abans, durant i després i de vegades treballs de camp. 
Cada cicle adequa a les edats dels infants els objectius i els criteris d’avaluació, així com el tipus de treball a les 
aules, TIC, sortida... 

 

Difusió:  revista escolar, racó d’escola verda, pàgina web, tríptics a les famílies.   

Avaluació   
Criteris d’avaluació 
  
1. Observar i descriure diferents tipus de paisatges de l’entorn proper. 
2. Reconèixer l’impacte de l’activitat humana en els paisatges de l’entorn proper. 
3. Classificar animals relacionant-los amb el seu hàbitat. 
4. Classificar animals segons la seva alimentació... 
5. Identificar activitats econòmiques relacionades amb els oficis tradicionals. 
6. Explicar activitats humanes relacionades amb els oficis tradicionals. 
7. Comparar cultures allunyades en el temps. 
8. Situar alguns fets històrics en el temps. 
9. Respectar el medi. 
 
Observacions/ Valoració 
Prèviament es detecten els coneixements previs que els infants ja tenen adquirits (col·loqui, enquesta,...) a fi de 
planificar millor les sortides. Després de les sortides, els cicles fan valoracions per tal de millorar-les de cara al futur 
o per a consolidar millor els objectius proposats.  
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 2 Títol: Celebracions més sostenibles Curs d’inici: 0 7 
Temàtica:  gestió de residus, cultura de centre 
 
Responsabl e/Organitzadors : claustre                                                 Destinataris: Alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció  
Perquè volem fomentar actituds positives vers la so stenibilitat i el consum responsable ... 
L’ambientació dels passadissos i l’entrada principal de l’escola durant les diferents celebracions al llarg de l’any, 
Castanyada, Nadal, Carnaval, Jornades Culturals, Sant Jordi, es procurarà fer utilitzant materials de rebuig: una 
felicitació de Nadal amb paper reciclat, un arbre de tardor amb fulles seques, un Carnestoltes vestit amb roba de 
desús, un arbre amb taps d’ampolles i/o brics, pessebre reciclat, caretes de Carnaval amb objectes reutilitzats, 
murals sostenibles... 
Tots els cicles participen en la decoració. A començament de cada curs escolar la Comissió de Festes decideix què 
encarregar a cada cicle per a cada celebració (passadís, entrada, vidrieres...) i els cicles, dins l’Àrea de Plàstica, 
realitzen la decoració amb materials reciclats. 
 

Difusió: revista escolar, racó d’escola verda, pàgina web, tríptics a les famílies. 

Avaluació   
Criteris d’avaluació  
1. Mostrar interès per al consum responsable. 
2. Ser conscient de l’impacte que certes activitats humanes provoquen en els recursos naturals. 
3. Respectar els drets i deures de totes les persones. 
4. Col·laborar en la reutilització de certs materials per a ambientar les festes. 
 
Observacions/ Valoració 
Després de cada celebració la Comissió de Festes  fa una valoració per al curs vinent. 
 
 
3 Títol: Jornades culturals Mediambientals Curs d’ini ci: 07 
Temàtica: Medi social i natural, currículum, cultura de centre, entorn 
 
Responsable/Organitzadors : claustre                                              Destinataris: alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció  
Perquè volem potenciar l’interès pels temes mediamb ientals i culturals, i adquirir actituds 
positives i responsables vers el medi ambient ... 
El mes de setembre el claustre tria un “tema” (tradicions, cultura, el poble, mobilitat, boscos...) i durant tres dies tota 
l’escola, des de P-3 fins a 6è, al voltant del mes d’abril, fa tallers, xerrades, jocs, sortides, col·loquis...  
Durant les Jornades participen en les xerrades i tallers, segons el tema, pares i gent del poble que de manera 
altruista ens aporten les seves experiències en la matèria. També l’Ajuntament, l’AMPA i entitats locals fan 
donacions voluntàries per tal de dur a terme la festa de cloenda amb un grup d’animació. Durant les Jornades els 
alumnes es barregen entre els cicles per tal de fomentar actituds de respecte i col·laboració. 
 
Difusió: revista escolar, racó d’escola verda, pàgina web, tríptics a les famílies  

Avaluació   
Criteris d’avaluació  
1. Descobrir i valorar el patrimoni cultural , natural i social proper. 
2. Reconèixer la necessitat de preservar la riquesa cultural i natural de l’entorn proper. 
3. Respectar els drets i deures de totes les persones. 
4. Respectar el medi. 
 
Observacions/ Valoració 
Propostes de millora després de veure els resultats i els esforços esmerçats per part de la comissió de festes.  
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 4 Títol: Treball per projectes Curs d’inici: 00 EI / 09 EP 
Temàtica:  currículum, cultura de centre 
 
Responsable/Organitzadors :  mestres de cicle / alumnes de cicle             Destinataris : alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció  
Perquè volem aprendre a aprendre sobre aspectes de la realitat quotidiana amb activitats que 
abastin els coneixements de diverses àrees ...  
- Els alumnes es reuneixen per nivells, al voltant del mes d’abril - maig, i fan una campanya de PROPOSTES per 

treballar a fons una qüestió que els interessa: exposen davant el grup la seva proposta amb el suport de 
làmines, llibres, dibuixos.... i intenten “enganxar” els altres en les seves propostes.   

- Posteriorment decideixen, per consens, amb les votacions pertinents, què els interessaria APRENDRE i es tria 
un “tema”.  

- Els nens/es diuen què en saben  d’aquell tema i pensen i elaboren una llista de preguntes  que voldrien 
conèixer sobre el “tema” en qüestió (s’elabora l’índex del projecte en funció del què voldríem saber). 

- S’escriu una nota a les famílies  informant del “projecte” triat i les preguntes sorgides al respecte. Els nens, 
amb l’ajut de casa, portaran documentació a l’escola (internet, llibres, fotocòpies d’enciclopèdies, documents de 
la biblioteca pública,...). De vegades interessarà que cada nen respongui una pregunta només, o que es facin 
grups de treball si ja són més grans.  

- Es decideix, entre tots la temporització del projecte , els grups de treball, com s’ha de presentar la informació, 
el temps d’exposició de cada grup, la manera de treballar, on buscar informació...  

- Els grups de treball  s’hauran d’administrar el temps dins i fora d’horari escolar per tal de respondre el millor 
possible la part del tema que els toca investigar.  

- A cada aula, es prepararan dues taules, en una hi posarem els objectes relacionats amb el “tema” que portin 
els infants, a l’altra la documentació escrita (llibres, fotocòpies,...). Es tracta de fer una petita “exposició ” . 

- A la paret, entre les dues taules, es posarà el paper d’embalatge blanc per anar construint el mapa conceptual  
del projecte, amb totes les respostes a les preguntes que els nens i nenes volien conèixer. A mesura que 
avança el projecte s’anirà omplint el mapa conceptual. 

- Durant el mes de juny, es treballarà el projecte triat. Els grups de treball llegiran en veu alta els documents  i 
aportaran la documentació o treballs en suport paper, pòsters, maquetes, manualitats, vídeos..., hauran de 
respondre les preguntes dels altres infants i a partir d’aquí s’anirà omplint el mapa conceptual de la paret i es 
començarà a treballar individualment en fitxes preparades pel tutor/a. 

- Cada nen i nena s’endurà el dossier  de fulls amb el seu treball individual i la informació aportada pels grups de 
treball, amb una portada elaborada a l’hora TIC, un índex, la informació addicional, fitxes de treball, fitxes 
d’ampliació, avaluació.... 

 
 
Difusió:  cartes a les famílies, exposicions al passadís i/o a les aules.  
 

Avaluació   
Criteris d’avaluació  

1. Realitzar un treball d’investigació en grup mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de les TIC. 
2. Utilitzar diferents fonts d’informació. 
3. Respectar les exposicions dels demés prestant atenció i mostrant actituds d’interès. 
4. Participar activament en els col·loquis i activitats.  

 
Observacions/ Valoració 
Cada cicle adequarà a l’edat dels alumnes el treball per projectes(els més petits necessitaran que el/la mestra/e els 
faci de lector, el nombre de membres dels grups variarà en funció de l’edat...) 
 
1. Avaluarem la participació en les converses i aportacions fetes sobre el tema.  
2. Avaluarem d’interès per compartir amb els altres els aprenentatges. 
3. Avaluarem les explicacions individuals que es facin dintre del grup. 
4. Avaluarem la presentació dels treballs individuals. 
5. Avaluarem els treballs fets per cada grup. 
 
Intentarem que els projectes reflecteixin problemàtiques medi ambientals i com podem respectar el medi ambient. 
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5 Títol: Observem el temps Curs d’inici: 07 

Temàtica:  cultura de centre, currículum 
Responsable/Organitzadors :  tutors                                                 Destinataris: alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció   
Perquè per poder actuar primer cal conèixer ... 
A cada aula o al passadís davant cada aula hi ha una cartellera titulada OBSERVEM EL TEMPS .  
A cada aula també hi ha un cartell amb els càrrecs  on hi consta un càrrec per enregistrar el temps, els càrrecs es 
van alternant periòdicament  a fi de participar tots i totes en tots els càrrecs (material, missatges, ordre i neteja, 
temps...). 
Diàriament els encarregats del temps enregistren les dades a la cartellera d’OBSERVAR EL TEMPS. Aquestes 
dades varien en funció de l’edat dels infants, des de posar el temps amb un codi gràfic/plàstic els de P-3, fins als de 
Cicle Superior que enregistren fins i tot la pressió atmosfèrica.  
A Educació Primària els infants utilitzen l’estació meteorològica  ubicada al porxo de l’entrada principal i els 
encarregats anoten la temperatura... 
 
Difusió:  exposicions al passadís i/o a les aules.  

Avaluació   
Criteris d’avaluació  
1. Ser capaç de mesurar, registrar i representar gràficament la temperatura, la quantitat de precipitacions, el 

temps i els vents. 
2. Recollir dades gràficament. 
3. Ser responsable del càrrec de registrar el temps. 
 
Observacions/ Valoració 
Cada any es recullen les dades i s’editen en forma de llibre que es diposita a la Biblioteca Escolar .                             
 
6 Títol: Reciclem Curs d’inici: 07 
Temàtica:  gestió dels residus  
 
Responsable/Organitzadors :  comunitat escolar         Destinataris: alumnes, mestres, AMPA, conserge, PAS 
 
Descripció   
Perquè volem apostar per la sostenibilitat ... 
Cada aula té contenidors de recollida selectiva pel paper. A l’entrada de l’escola, als passadissos i al menjador es 
recullen també el plàstic, el vidre i les deixalles orgàniques. 
Des de l’hora setmanal de tutoria  es potencia la recollida selectiva, es parla de la necessitat de reciclar per no fer 
malbé més encara el planeta. De la necessitat d’escriure en paper reciclat . 
Cada classe tria el seu “Delegat Verd” a l’inici de curs, que formarà part del Parlament Verd (Comissió medi 
ambiental)  que es reunirà cada trimestre per debatre qüestions mediambientals relacionades amb l’escola i els 
seus membres. Cada classe té un càrrec de “Delegat Verd”. 
El delegat serà el/la supervisor/a de la recollida selectiva a l’aula i durant les estones d’esbarjo, dipositarà el 
contingut de les papereres blaves de l’aula a la caixa blava de sota l’escala a l’entrada principal, ja que el conserge 
la buida periòdicament.. 
 

Difusió: racó d’escola verda 

Avaluació   
Criteris d’avaluació  

1. Participar en les tasques de reciclatge. 
2. Responsabilitzar-se en el manteniment de l’ordre i la neteja. 
3. Adonar-se del volum de deixalles de l’escola. 

Observacions/ Valoració 
Cada trimestre es reunirà la Comissió medi ambiental i valorarà la tasca feta i les possibles millores. 
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7 Títol: Reutilitzem Curs d’inici: 07 

Temàtica:  gestió dels residus 
Responsable/Organitzadors :  claustre                                         Destinataris: mestres i alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció  
Perquè no volem malbaratar més recursos ... 
Intentem reutilitzar materials de desús per reciclar-los :  

� En els treballs de plàstica. 
� En la decoració durant el Nadal. 
� En la decoració durant la Castanyada. 
� En la decoració per Carnaval. 
� En la decoració per a les Jornades. 

 
Difusió:   revista escolar, racó d’escola verda, pàgina web, tríptics a les famílies                                      

Avaluació   
Criteris d’avaluació  

1. Participar en els tallers i propostes plàstiques de reutilització. 
2. mostrar actituds de consum responsable. 

 
Observacions/ Valoració 
Cada trimestre es reunirà la Comissió medi ambiental i valorarà la tasca feta i les possibles millores en matèria 
mediambiental. 
 
 
 
 
 
8 Títol: Reduïm Curs d’inici: 07 

Temàtica:  gestió dels residus 
Responsable/Organitzadors : Comissió MA        Destinataris: alumnes d’ EI i EP, mestres, comunitat escolar 
 
Descripció  
Perquè volem crear un canvi d’actitud per a un cons um més  sostenible  ... 
 

� Reduïm l’ús de paper en  la decoració durant les celebracions,.  
� Potenciem els esmorzars amb carmanyoles i el consum de fruita.  
� Intentem evitar l’ús excessiu de fotocòpies. 
� Utilitzar les dues cares dels fulls de paper. 
� Intentem reduir l’ús de les fonts d’energia (llum artificial, calefacció). 
� Intentem reduir el consum d’aigua. 

 
Difusió: es canalitza a través de la Comissió medi ambiental a tota la comunitat escolar 

Avaluació   
Criteris d’avaluació  

1. Fer un ús responsable de les fonts d’energia. 
2. Valorar l’aigua com un bé escàs. 
3. Mostrar actituds positives vers un consum responsable. 

 
Observacions/ Valoració 
Cada trimestre es reunirà la Comissió medi ambiental i valorarà la tasca feta i les possibles millores en matèria 
medi ambiental. 
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9 Títol: Esmorzars saludables Curs d’inici: 08 

Temàtica:  cultura de centre, currículum 
Responsable/Organitzadors : especialistes Ed. Física                  Destinataris: alumnes d’ EI i EP 
 
Descripció  
Perquè apostem per un estil de vida saludable i una  dieta sana i equilibrada ... 
Des de l’àrea d’Educació Física es potencia l’esmorzar saludable, la reducció de “bolleria” industrial, la reducció 
d’envoltoris d’alumini i brics. Es parla dels entrepans i de la fruita, es recullen en gràfiques els esmorzars que duu 
cadascú, cada aula té un pòster amb un eslògan fet pels nens/es per afavorir bons hàbits alimentaris i posar-hi la 
gràfica d’aliments consumits.  
Ens adherim al Pla de Consum de Fruita a les escoles  engegat pel Departament d’Educació de la Generalitat i 
proposem el consum de fruita dos dies per setmana als esmorzars. Cada aula té una graella per a enregistrar el 
consum de fruita els dies assenyalats. 

Difusió:    cartells a les aules, revista escolar, pàgina Web                                       

Avaluació   
Criteris d’avaluació  
1. Reconèixer els bons hàbits alimentaris sobre la salut. 
2. Tenir l’hàbit de menjar fruita dos dies a la setmana com a mínim. 
3. Enregistrar dades sobre el consum de fruita en un gràfic de doble entrada de l’aula. 
4. Enregistrar dades en un gràfic de doble entrada de l’aula sobre l’ús de carmanyola en els esmorzars. 
 
Observacions/ Valoració 
Valorem la reducció de brioixos i pastes, la reducció d’embolcalls d’alumini i brics. 
 
 
 
10 Títol: Festa de l’arbre/Setmana Verda Curs d’inici:  08 

Temàtica:  entorn  
Responsable/Organitzadors :  Ajuntament, claustre, AMPA                        Destinataris: alumnes de EI i EP 
 
Descripció  
Perquè les escoles poden ser un dels motors de la s ostenibilitat a nivell local ... 
Des de l’Ajuntament, en col·laboració amb l’AMPA i el claustre, es proposen activitats per dur a terme una setmana 
verda: plantada d’arbres, creació d’espais verds al pati de l’escola, tallers per tenir cura dels jardins de l’escola, 
tallers de reciclatge, xerrades sobre mobilitat segura fetes pels mossos d’Esquadra, xerrades fetes pels forestals 
sobre el bosc i la seva conservació... 
 
Difusió: revista escolar, pàgina Web 

Avaluació   
Criteris d’avaluació  
1. Participar en les activitats organitzades. 
2. Tenir cura dels espais verds de l'escola. 
3. Plantar plantes als espais verds de l'escola. 
4. Mostrar interès per les activitats organitzades relacionades amb la Festa de l'arbre i la setmana verda. 
5. Tenir consciència de la importància de replantar zones afectades per incendis. 
6. Respectar als altres. 
7. Respectar el medi. 
 
Observacions/ Valoració 
Cada trimestre es reunirà la Comissió medi ambiental i valorarà la tasca feta i les possibles millores en matèria 
medi ambiental. 
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11 Títol: Som Solidaris Curs d’inici: 07 

Temàtica:  entorn 
Responsable/Organitzadors : claustre                              Destinataris: alumnes, famílies, mestres, AMPA 
 
Descripció  
Perquè valorem un món millor per conviure tots pleg ats... 
Des de l’hora setmanal de tutoria a Primària i en les activitats d’expressió oral a la rotllana a Ed. Infantil, es 
treballen les emocions, la tolerància, l’autoestima, el respecte pels altres, la generositat, la pau, altres cultures i 
estils de vida... 
Dos o tres cops a l’any es fan unes campanyes d’ajut humanitari per tal d’aportar roba/aliments/productes d’higiene 
pels més necessitats. 
1r. A l’entrada de l’escola es col·loquen unes capses folrades amb l’eslògan de l’ONG que s’escaigui i els productes 
que es recolliran. En una taula es posen les bosses de recollida per tal que els qui ho desitgin les agafin 
2n. Es comunica a les famílies la campanya (dades, productes...) per escrit. Els delegats verds ho fan saber a cada 
classe. 
 

Difusió:  tríptic a les famílies/delegats verds/comitè ambiental                                         

Avaluació   
Criteris d’avaluació  
1. Respectar els altres. 
2. Valorar la diversitat cultural i social. 
3. Participar en tasques de solidaritat pel tercer món. 
 
Observacions/ Valoració 
Cada trimestre es reunirà la Comissió medi ambiental i valorarà la tasca feta i les possibles millores en matèria 
medi ambiental. 
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12 Títol: Lectures verdes Curs d’inici:  2010 

Temàtica:  lectures a la biblioteca escolar un cop per setmana  
Responsable/Organitzadors : Comissió de biblioteca escolar, bibliotecària  Destinataris: alumnes de CM i CS 
 
Descripció  
 
Perquè llegir ens fa créixer en el respecte al medi  i la biodiversitat ... 
 

� Amb la finalitat d’estimar i respectar els qui ens envolten.  
� Amb la finalitat de prendre consciència de la probl emàtica ambiental.   
� Amb la finalitat de valorar i respectar el nostre e ntorn . 
 

L’hora setmanal de biblioteca consisteix en escoltar  històries i en llegir-ne.  
 
La primera part de l’hora setmanal, a la zona verda de la biblioteca escolar, a la catifa i pufs d’escoltar històries  
l’adult llegeix en veu alta llibres d’imaginació i de coneixements adequats a les edats, aproximadament mitja hora. 
S’estableix un col·loqui posterior per treballar la comprensió, els valors, el medi ambient... 
 
La segona part de l’hora de biblioteca, aproximadament  mitja hora, i els/les alumnes llegeixen en silenci a la zona 
de taules i cadires, davant els prestatges de consulta i imaginació infantil, a la zona de lectura color rosa. 
 
Cada classe es divideix en sis grups de lectura, més o menys d’igual número d’alumnes. 
Tots els alumnes que formen un mateix grup compren el llibre que se’ls indica i el llegeixen durant  tres sessions de 
lectura. 
La quarta sessió, els/les alumnes, per grups de la mateixa lectura (llibre) fan un col·loqui i un treball col·lectiu sobre 
allò que han llegit (comprensió lectora).  
 
Després els llibres es prestaran a un altre grup, i així successivament. 
A fi de curs tots i totes hauran llegit sis llibres, i es lliuraran els treballs als grups comentant-los. 
 
Es trien sis lectures per cada curs : un relat d’imaginació, un d’aventures, un de convivència, un de valors, i una 
lectura verda amb una problemàtica medi ambiental: 
 
-     La muntanya de les tres coves. Olov Enquist, P. (caçadors furtius, espècies en perill d’extinció) 
- Emi i Max i les balenes desorientades. Liennas, G. (contaminació, espècies en perill d’extinció) 
- El tresor d’en Sam. Aretzaga, M. (un món en perill) 
- Va arribar del mar. Puerto, C. (accidents nuclears) 
 
Difusió: revista escolar, pàgina Web,  

Avaluació   
Criteris d’avaluació  

1. Comportar-se adequadament en una biblioteca. 
2. Practicar la lectura. 
3. Valorar positivament el text escrit com a instrument de comunicació. 
4. Prendre consciència de les problemàtiques medi ambientals a través de textos escrits. 
 

Observacions/ Valoració 
Cada trimestre es reunirà la Comissió de Biblioteca Escolar i valorarà la tasca feta i les possibles millores. 
Avaluarem la comprensió de cada llibre llegit amb tasques no massa detallistes, demanarem un resum, un 
esquema, una opinió, un dibuix, el tema de la lectura, la descripció dels personatges... 
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 13 Títol: Les plantes autòctones del voltant de Mont-r oig  Curs d’inici:  2010 

Temàtica:  entorn natural, currículum 
Responsable/Organitzadors : Comissió medi ambiental, mestres de Cicle           Destinataris: alumnes d’EP 
 
Descripció  
Perquè per actuar primer cal conèixer ... 
 

� Amb la finalitat d’estimar la natura i conservar-la .  
� Amb la finalitat de prendre consciència de la probl emàtica ambiental.   
� Amb la finalitat de valorar i respectar el nostre e ntorn . 
 

Apostem per l’estudi  dels arbres, arbustos i herbes del voltant de l’escola i el poble de Mont-roig del Camp. 
 
Realitzarem una sortida cada trimestre, per cicles pels voltants de l’escola. Cada cicle treballarà dos arbres, dos 
arbustos i una herba. Els boscos són a tocar i això ens permetrà combinar els aprenentatges amb les sortides a 
l’entorn més proper i fer treballs de camp, així com activitats posteriors a l’aula . 
Aquesta activitat està vinculada al poble i al bosc, també al camp, donat que alguns arbres que formen part del 
nostre paisatge com l’olivera, el garrofer i l’ametller, es troben en camps de conreu també propers a l’escola. 
Amb la finalitat d’oferir als infants uns conceptes clars i alhora rigorosos, la CA prepararà uns dossiers de treball 
pels infants adequats a cada edat i planificarà les sortides i els aprenentatges per tal que al llarg de l’etapa tots i 
totes coneguin: 
 

Arbres  
 

Arbustos  Herbes  

Olivera  Farigola  Ruda 
Garrofer  Romaní  Sajolida  
Ametller  Espígol   
Alzina  Estepa   
Roure  Bruc   

Pi  Llentiscle   
 Roser silvestre   

. 
Difusió: revista escolar, pàgina Web, dossiers de treball, exposicions a les aules i al passadís, racó escola verda. 

Avaluació   
Criteris d’avaluació 
 

1. Observar  les plantes dels boscos de Mont-roig del Camp. 
2. Observar els arbres i els arbustos de l’entorn proper a partir de sortides al bosc . 
3. Conèixer els arbres i arbustos de l’entorn proper a partir de les sortides i treball de camp. 
4. Descriure les principals característiques de l’arbre, arbust o herba que es treballa. 
5. Classificar els diferents arbres observats segons el tipus de fulles. 
6. Identificar activitats econòmiques relacionades amb els arbres estudiats. 
7. Conèixer les utilitats dels diferents arbres, arbustos i herbes a nivell domèstic. 
8. Confegir un dossier de cada arbre, arbust o herba que s’ha observat i treballat. 
9. Col·leccionar  llavors, fruits i fulles. 
10. Comparar fulles, llavors i fruits. 
11. Prendre mides als arbres i a les fulles. 
12. Confeccionar un herbari. 
13. Conèixer i respectar el medi més proper. 
14. Valorar el patrimoni natural més proper. 

 
Observacions/ Valoració 
Valorarem la implicació personal de cada infant en les activitats fetes durant la sortida, el treball de camp i el treball 
personal del dossier. 
Cada trimestre es reunirà la Comissió medi ambiental i valorarà la tasca feta i les possibles millores. 
Cada trimestre es reuniran els mestres de cada Cicle i valoraran la tasca feta i les possibles millores. 
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