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CAP A UNES ESCOLES VERDES 

  

En coherència amb les Conclusions del Quart Congrés d’Escola 

Valenciana i  entenent que l’Educació Ambiental i per la sostenibilitat és 

un requisit  indefugible de qualsevol projecte educatiu,  proposem la 

creació del que anomenem “Escoles Verdes” que, en principi respondran 

als següents criteris: 

 

OBJECTIUS 

 

- Sistematitzar el treball que es fa, relatiu a l’educació Ambiental. 

- Incorporar criteris ambientals als currículums, a les metodologíes 

d’aprenentatge i a la gestió 

- Generar valors, actituds i comportaments mediambientalment 

sostenibles 

- Utilitzar l’entorn com a recurs educatiu,  

- Desenvolupar capacitats per a l’acció envers una societat més 

sostenible. 

 

ÀMBITS DE TREBALL 

 

- Residus 

- Canvi climàtic 

-  Aigua  

- Patrimoni natural 

 

 

PUNT DE PARTIDA: DIAGNOSI 

 

Aigua 

- El centre promou una política d’estalvi d’aigua? 

- Promou una política per evitar la contaminació de l’aigua? 

- Se sap el consum d’aigua que es fa al centre? 

- Estan identificats els punts negres de consum o de contaminació. Per 

quin procediment? 

- Quines reformes es poden fer a l’escola per millorar la gestió de 

l’aigua? (graduar les aixetes, canviar les cisternes dels waTERS..? 

 

Residus 

- El centre promou una política de reducció de residus? 
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- Quines accions i/o sensibilització s’hi fa? 

- Existeix un magatzem o altre dipòsit per fomentar la reutilització<’ 

- Es promouen mercats d’intercanvi al centre? (Llibres, joguines...) 

- Quins residus s’hi recullen per ser reciclats? Paper i cartró, vidre, 

electrònics, elèctrics, plàstics, matèria orgànica, pintures 

- Quin paper hi juga la cuina en la recollida selectiva? 

 

Canvi climàtic (energia) 

- S’hi propmou una política d’estalvi energètic? 

- Es coneix el consum energètic mensual i anual del centre’ 

- Se sensibilitza els ususaris respecte utilització de llums naturals, 

tancament de llums i aparells que no es necessiten, aïllament 

d’espais? 

- Hi ha o s’hi poden a instalar energies renovables? 

- Quines reformes cal fer per estalviar energia? 

- Hi ha possibilitats de transport sostenible per accedir al centre? 

 

Patrimoni natural 

- Com s’impulsa des del centre la conservació i promoció del 

patrimoni? 

- Estàinclos en el programa l’estudi del patrimoni natural proper’ 

- Esta vinculat /implicat el centre en xarxes de millora del patrimoni 

natural? 

- Té l’escola jardí o hort ecològic? 

 

 

ACCIONS (EXEMPLES) 

 

Aigua 

- Elaborar un pla d’estalvi d’aigua a nivell de centre (revisar aixetes, 

no malbaratar-la 

- Investigar amb l’alumnat la procedència i el procés que segueix 

l’aigua fins que arriba a l’escola. 

- Investigar el camí que fan les aigües residuals de l’escola 

- Informar-se de la despesa d’aigua de l’escola i fer-ne gràficques 

(rebuts) 

- Que els alumnes, després de l’estudi corresponent plantejgen les 

necessitats (canvi d’aixetes per altres de baix consum cod’aigues 

negres...) 

- construcció d’aljups per utilitzar l’aigua de la pluja, regular els 

sistemes de control i regulació del reg, reutilització  
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- Realització de campanyes consciencidores en l’escola i en la 

societat. 

 

Residus 

- Estudiar quin tipus de residus genera el centre, quantificar-los i 

gestionar la seua prescindibilitat, l’eliminació correcta o el seu 

tractament. 

- Reduir al màxim la utilització de paper, aigua, energia...etc  

- Sempre que es puga, aquells materials i mitjans que generen menys 

residus. Utilitzar, prioritariament productes recarregables. Reutilitzar 

materials 

- Establir una recollida selectiva amb col·laboració –si cal- de 

l’administració corresponent. 

- Utilitzar envasos i altres materials usats, en activitats de. plàstica i 

tecnología. Establir zones per col·locar contenidors per als diferents 

tipus de residus. 

- Elaborar compost a partir dels residus orgànics 

- Defugir la utilització de materials d’un sol ús 

- Comprar els productes que tinguen poc embalatge o que aquests 

siguen reutilitzables i/ o reciclables. 

- No utilitzar productes amb composts tòxics. Utilitzar materials 

naturals. 

- Reduir els productes químics de la neteja. No utilitzar esprais . 

- Programar diferents activitats relacionades amb els residus (visites a 

ecoparcs, xarrades, vídeos...) 

 

Canvi climàtic 

- Establir prioritats en l’ús dels aparell elèctricss : 1ª) els que utilitzen 

energia solar o altres renovables, 2n) els que s’endollen al corrent, 

3er) els que funcionen amb piles recarregables i 4t.) que funcionen 

amb piles d’un sol ús. 

- Promoure la utiñització d’aparells electrodomèstics i equips 

ofimàtics d’alta eficiència energètica i lliures de CFC.  

- Fer servir interruptors de parada automàtica en aparells d’ús habitual. 

Si no n’hi ha reclamar-los 

- Utilitzar prioritariament sistemes de calefacció i de refredament 

naturls (aïllaments en les construccions, el sol, l’ombra, la ventilació, 

etc...)  

- Utilitzar mitjans que augmenten l’eficàcia energètica. 
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- Contribuir a la repoblació verda d’espais, urbans o naturals (sota 

criteris tècnics pel que fa a les espècies, llocs, etc.) Conéixer la 

funció dels vegetals com fixadors de CO2 

- Reduir el consum de carn, -dins del que suposa una alimentació 

equilibrada- per tal de reduir la producció de metà. 

- Consumir productes de proximitat per evitar i/o reduir el transport. 

 

 

EL PATRIMONI NATURAL  

 

L’entorn 

- Definir i caracteritzar l’entorn (escolar, local...) 

- Implicar la comunitat educativa en la millora de l’entorn. 

- Fer inventari dels recursos naturals i culturals de l’entorn. 

- Contribuir a la restauració de determinades zones degradades. 

Netejar, plantar...etc.) 

- Afavorir la plantació de vegetals fins i tot en jardineres i cossiols 

- Teballar el jardí escolar. Treballar l’hort escolar. En ambdós casos 

prioritzar les espècies autòctones. I utilitzar tècniques ecològiques 

(biològiques) 

- Promoure (demanar, sol·licitar...) la minimització de zones 

pavimentades i la maximització de superficies amb vegetació 

 

 

PLA ESTRATÈGIC 

 

 El Pla recull i defineix les línies a seguir, marca els objectius i les 

accions a desenvoluar en cada escola, les diferents fases amb la 

corresponent temporalització i les accions a realitzar.  

 

 

COORDINACIÓ 

 

 El Pla Escola Verda el coordinarà el Comité Escola Verda del centre, 

on hi haurà representants de tota la comunitat educativa i podrà comptar 

amb l’assessorament i avaluació de persona externa. 


