
En els darrers anys, la nostra escola està portant a 

terme actuacions per millorar i fomentar la salut i la 

cura del medi ambient. El nostre objectiu és 

conscienciar a tota la comunitat educativa de la 

realitat, respecte a l’esgotament dels recursos naturals i la necessitat 

d’adoptar mesures que afavoreixin la sostenibilitat del nostre planeta. 

 Són les següents: 

 Projecte Euronet 50/50 Max: l’objectiu principal del projecte és el 

de disminuir el consum energètic en el centre a partir del canvi de 

comportament dels usuaris. En aquest procés els alumnes esdevenen 

una peça clau en el desenvolupament d’idees i mesures per estalviar 

energia i altres recursos a l’escola. 

 Instal·lació d’un sistema de telegestió: permet regular l’ús 

d’energia al centre i mostrar a temps real el consum de 

l’escola. 

 Eco-delegats: per augmentar la intensitat de l’estalvi d’energia en 

el centre s’ha creat la figura dels encarregats mediambientals.  

 L’ús d’embolcalls reutilitzables per portar l’esmorzar: l’escola 

demana a les famílies l’ús de la carmanyola o boc and roll, per tal 

de no fer servir paper d’alumini, bosses de plàstic, paper de cuina, 

etc. 

 El dia de la fruita: tots els dijous a l’escola fem “l’esmorzar 

equilibrat”, consisteix en que els alumnes i els mestres portem 

fruita per esmorzar. 

 Reciclatge de matèria orgànica, paper i envasos: en tots els espais 

de l’escola trobem un joc de contenidors per classificar els 

diferents residus. 

 Reutilització de paper: la fracció de paper  i cartró suposa un 

alt percentatge del pes dels nostres residus. La seva 

fabricació té un elevat cost ambiental, en forma d’aigua, 

energia i productes químics. Aquest tipus de residu es 

recicla molt fàcilment. 

 Projecte de socialització de llibres: l’AMPA duu a terme el projecte 

de reutilització de llibres de text en Educació Primària. També es 

socialitzen llibres de material d’aula (diccionaris, llibres de lectura, 

...). 



 Ús de material reciclat: donem una altra vida als envasos, ampolles, 

etc. 

 Utilització del correu electrònic i el bloc: es fomenta l’ús d’aquests 

recursos per tal d’estalviar paper i fotocòpies, tant en l’àmbit 

intern com en la comunicació amb les famílies dels alumnes. 

 Apadrinament del Torrent d’en Cirès: des de fa dos cursos l’escola 

té apadrinat aquest espai. Allà hi realitzem l’estudi de la fauna i 

flora del torrent, fent-lo extensiu a les rieres del Maresme; fem 

recerca del seu origen, curs i conca; reconeixem els impactes 

ambientals en el torrent i treballem la consciència i sensibilització 

del valor ecològic i paisatgístic dels torrents. 

 Hort escolar: ha esdevingut un dels elements més característics de 

l’escola. L’hort és un element clau per treballar tot tipus de 

continguts i apropar l’infant al cicle de la natura i a l’alimentació 

sostenible. 

 Ús del compostador: a més de traure adob que utilitzem per a 

les nostres plantes i l’hort, és un autèntic laboratori de la 

natura, que ens permet fer experiments a les classes de 

ciències. 

 Recollida de l’aigua de la pluja: volem aprofitar aquest recurs per el 

reg de l’hort i els arbres fruites que hi ha a l’escola. 

 Rutes per la natura d’Argentona a Primària: aquesta activitat té 

dues funcions: una seria la de conèixer l’entorn del poble; i l’altra, 

fomentar l’estalvi en les sortides trimestrals. 

 Sortida a una deixalleria: Una altra sortida que ens proposem és 

anar a visitar una planta de reciclatge o una deixalleria propera. 

 Jocs del pati: aquest curs hem decidit dinamitzar els patis 

ampliant l’oferta d’activitats. Diversificar els jocs de pati 

és un valor que ens ajuda a mantenir la cultura, les 

relacions intergeneracionals i la riquesa motriu. 

 Pedalada popular: des de fa uns anys i, amb la intenció de fomentar 

hàbits saludables a la comunitat educativa, realitzem una pedalada 



popular. Aquesta es porta a terme un dissabte al matí del tercer 

trimestre. 

 Col·laboració en la creació de camins segurs per arribar a l’escola. 

 

 

Aquestes propostes es realitzen amb la col·laboració de l’AMPA de 

l’escola i de l’Ajuntament d’Argentona. 

 

                       


