PLA D’ESCOLA
MÉS SOSTENIBLE

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

IDEARI DEL CENTRE

OBJECTIUS

ACCIONS

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

RESPONSABLE

Les valoracions quedaran
reflectides en cada acta de
la comissió.

Consolidar les actuacions
que ja s'estan portant a
terme al col·legi.

Reorganització de la
Comissió E+S per tal de
distribuir responsabilitats,
recollir evidències i
potenciar la participació
amb noves activitats.

Distribució de
responsabilitats en la
comissió.

Realització de les activitats
dissenyades.

Creació d’un espai a la
intranet per a la gestió
d’activitats i evidències

Promoció de noves
activitats.

Recollida de la informació
de tot el curs i elaboració
de la memòria.

Comissió d'escoles +
sostenibles.

Millorar la gestió i la
reducció dels residus.

Foment del consum
responsable i de la
recollida selectiva a l’aula i
al pati del centre.
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Les valoracions quedaran
reflectides en cada acta de
la comissió i en el resultat
de les enquestes de
satisfacció de l’alumnat.

Visita del Punt Verd Mòbil
Escolar al Centre.

Recollida de dades de la
recollida selectiva al pati i
a l’aula.

Realització de campanyes
per a la reducció del
consum de paper a l’aula.

Anàlisi de les dades
recollides i valoració de
l’evolució assolida.

Iniciació de la recollida
selectiva al pati.

Realització de propostes de
millora, si escau, per
superar els obstacles
observats.

Realització de campanyes
per a la reducció de l’ús del
paper substituint-lo per l'ús
de les carmanyoles a
Secundària.

Rev.: 01

Els indicadors seran el
nombre d'activitats i
d'evidències registrades.
Per indicar que s'ha
completat amb èxit volem
superar el nombre
d'activitats recollides l'any
anterior.

Sol·licitud de contenidors
de recollida selectiva per al
pati.

RECURSOS

INDICADORS

Valoració de les propostes
de millora aplicades i
anàlisi del resultat de les
enquestes a l’alumnat.

Data: 30/06/18

Comissió d'escoles +
sostenibles.

Els indicadors seran els
resultats obtinguts de
l’anàlisi dels diferents
contenidors.
Per indicar que s'ha
completat amb èxit volem:
Reduir el consum de paper
d’alumini a un 50%.
Utilització correcte dels
diferents contenidors.
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OBJECTIUS

ACCIONS

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

RESPONSABLE

ENTORN

Estudi de possibles plagues
que es poden produir a
l’hort.

Millorar l'hort escolar.

Estudi de les plagues i
utilització d’elements
naturals per combatre-les.

Anàlisi de quin serà
l’element natural més
adequat a emprar al nostre
hort.

Revisió dels resultat de les
accions dissenyades i
realització de
modificacions, si escau, per
tal d’assolir l’objectiu fixat.

Les valoracions quedaran
reflectides en cada acta de
la comissió.
Valoració del resultat
obtingut durant el curs.

Plantació, seguiment i
recollida de diferents
productes a l'hort escolar.
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INDICADORS

Data: 30/06/18

Comissió d'escoles +
sostenibles.

L’indicador serà la validació
o no de l’ús d’aquests
elements per a evitar
plagues.
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