Memòria d'Escoles+Sostenibles
Curs 2016-2019

1.- Identificació
Centre:
FEM Col·legi La Merced
Adreça:
C. Provenca, 283
Telèfon:
93 215 49 53
Adreça electrònica:
Nom de la persona de contacte:
Clara Casas Casas
Web del centre: www.lamerced.org

a8005473@xtec.cat

2. Col.lectius que participaran a les Escoles+Sostenibles
Nombre total de cada col.lectiu

Cicle o nivell al qual pertanyen

Professorat

3

Infantil, primària i secundària

Alumnat

6

Infantil, primària i secundària

Famílies

2

Monitors

1

Personal no docent(especificar)

1

3. Títol del projecte
RESIDUS FORA!
Explicació
A l'escola es generen molts residus: paper, embolcalls esmorzars, brics de sucs, alumini.., ja en
som conscients, però cal passar a l'acció per tal d'eliminar-los!
El nostre projecte s'anomena Residus Fora!, per que ens en volem desfer, per que amb una bona
gestió treballarem per a la Sostenibilitat del Planeta i això revertirà en el nostre benestar i salut.
Pretenem reduir/eliminar residus escolars: paper, alumini (embolcalls de l'esmorzar), envasos
plàstic i brics de sucs de fruita o llet.

4. Síntesi de la programació prevista
4.1 Documents
Objectius
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1. Reduir els residus generats a l'escola.
2. Donar molta importància a l'eliminació del paper d'alumini.
3. Reduir altres residus, com paper film, en els esmorzars, envasos de plàstic i els brics de
begudes.
4. Promoure l'ús de l'embolcall sostenible.
5. Promoure l'esmorzar saludable.
Accions
Formar una comissió ambiental enfortida i participativa.
Participar en el Projecte Embolcalls Més Sostenibles.
Participar en el Pla de Prevenció de Residus i elaborar el propi Pla del Centre. Fer el seguiment
del Pla.
Comunicar als pares/mares la decisió de eliminar per complet el paper d'alumini dels esmorzars,
mitjançant una carta i explicacions a les reunions de començament de curs.
Fer alguna activitat lúdica referent a residus en les festes de l'escola.
Participar en una formació per a mestres de muntatge d'un embolcall sostenible.
Possibilitat de tenir un embolcall sostenible per a tots els alumnes de l'escola amb el logo del
col·legi, afavorint el sentiment de pertinença a l'escola.
Tallers dedicats als pares sobre esmorzars saludables.
Fer campanyes de motivació, amb cartells, notificacions al web, dinàmiques de grup.
Tallers a diferents etapes sobre residus.
Temporalitat
curs 2016-17:reduir residus esmorzars, gots sostenibles, reduir alumini. Fer activitats escolar
enfocades a reduir residus.
curs 2017-18:aconseguir eliminar l'alumini de forma definitiva, sense oblidar la resta de
possibles residus, els quals s'ha de reduir la seva generació i/o eliminar per complet.
curs 2018-19: seguiment del control de residus.
Responsable
Clara Casas Casas, coordinadora
Criteris i indicadors d'avaluació
Recollir periòdicament els embolcalls dels esmorzar i fer-ne una anàlisi: a principi de curs, i una
vegada cada mes. Analitzar els resultats i prendre mesures.
Comunicar els resultats de la recolluda de residus a tota la comunitat educativa.
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4.2 Recursos
Objectius
Disposar de les eines necessàries per portar a terme el projecte:
1. Embolcalls sostenibles.
2. Formació als alumnes,formació als pares, formació als professors.
3. Gots reutilitzables a les ecofestes de l'escola.
4. Contenidors.
5. Mitjans per comunicar escola/família, que minimitzin residus (internet).
Accions
Tallers formatius sobre sostenibilitat.
Utilitzar embolcalls sostenibles.
Utilitzar gots reutilitzables en les festes de l'escola.
Visites a punts verds, plantes de triatge, depuradores.
Temporalitat
curs 2016-17: intentar que tots els/les alumnes utilitzin l'embolcall sostenible. Fer taller de
muntatge d'embolcalls, aconseguir una edició d'embolcalls amb el logo de l'escola. Gots
sostenibles, reduir alumini. Fer activitats escolars enfocades a reduir residus.
Control quantitatiu i qualitatiu dels residus generats. prendre mesures per tal de corregir les
possibles incidències.Emissió d'una carta informativa als pares que comuniqui la intenció
d'eliminar l'alumini i els brics dels esmorzars.
curs 2017-18:control de l'eliminació de l'alumini, fent recollides periòdiques dels residus dels
esmorzars. Tornar a reconsiderar les mesures, sense oblidar la resta de possibles residus, els
quals s'ha de reduir la seva generació i/o eliminar per complet en aquest segon curs
curs 2018-19: seguiment del control de generació de residus, tant qualitatiu com quantitatiu.
Tallers que recordin/reforcin/informin la generació de residus i com evitar-la. Recursos que
ajudin a portar-ho a terme.
Responsable
Clara Casas, coordinadora
Tutors/tutores de cada curs
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Criteris i indicadors d'avaluació
Fer recollides periòdiques de residus i analitzar la situació.
Proposar mesures correctores.
Passar enquestes als alumnes, professors i pares/mares sobre criteris ambientals.
Memòria

4.3 Entorn
Objectius
1. Promoure un entorn agradable, ordenat, a les classes, a les zones comunes, als esbarjos,
minimitzant residus, o recullint-los en els contenidors adequats.
2. Treballar pel bon funcionament de la recollida selectiva a l'escola.

Accions
Renovar els contenidors de paper, envasos, vidre, orgànica, rebuig de l'escola.
Comunicar noves fites i motivar per aconseguir-les.
Comunicar resultats, per tal de millorar o mantenir.
Temporalitat
curs 2016-17:reduir residus esmorzars, gots sostenibles, reduir alumini. Fer activitats escolar
enfocades a reduir residus.
curs 2017-18:aconseguir eliminar l'alumini de forma definitiva, sense oblidar la resta de
possibles residus, els quals s'ha de reduir la seva generació i/o eliminar per complet.
curs 2018-19: seguiment del control de residus.
Responsable
Clara Casas Casas, coordinadora
Alumnes de la comissió ambiental
Criteris i indicadors d'avaluació
Revisió del contingut dels contenidors, per tal d'assegurar que es porti a terme la recollida
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adequada de residus.
Ser crítics amb l'ordre a les diferents àrees de l'escola. Fer anàlisis periòdiques a l'hora de
tutoria de l'ordre a l'escola.
Memòria

4.4 Clima social
Objectius
1. Promoure la bona convivència i acceptació de tasques per tal de mantenir el projecte
ambiental.
2. Motivar a tota la comunitat educativa en tenir cura de la generació de residus per promoure el
benestar i la salut a l'escola.
3. Promoure l'extensió del projecte més enllà de l'escola, compartint experiències amb d'altres
escoles, tant de Barcelona com de fora.
Accions
Fer activitats/tallers que engresquin als/les alumnes a reduir residus de forma responsable i no
com una obligació.
Visitar plantes de triatge de residus per veure la realitat del problema.
Participar en projectes ambientals amb altres escoles.
Comunicar les accions empreses a tota la comunitat educativa.
Temporalitat
curs 2016-17:Promoure la comunicació activa amb tota la comunitat educativa.
Promoure l'aplicació del Projecte de manera entenedora i pràctica per a les famílies. Assumir
responsabilitats envers el medi ambient. Gaudir d'una comissió ambiental diversa però unida,
ben organitzada, que sigui efectiva.
curs 2017-18: Seguir amb la motivació, assumida al curs anterior, d'una manera tranquil·la,
sense cap pressió que desmotivi. Segui amb la promoció de la comunicació.
curs 2018-19: Portar a terme totes les accions sobre residus de forma assumida, tranquil·la i
normalitzada.
Responsable
Clara Casas Casas, coordinadora
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Tutors/es dels diferents cursos de l'escola
Criteris i indicadors d'avaluació
Passar enquestes sobre consciència ambiental.
Memòria

4.5 Intercanvis
Objectius
1. Millorar la nostra tasca, compartint projectes i activitats amb d'altres escoles.
2. Augmentar el sentiment de pertinença a l'escola, participant en trobades amb altres escoles
per tal de intercanviar punts de vista i accions.
Accions
Trobades amb altres escoles organitzades per Escoles Més Sostenibles o d'altres entitats.
Intentar connectar amb escoles d'altres comunitats o països per trobar noves sinergies que ens
ajudin a tirar endavant el nostre projecte.
Temporalitat
curs 2016-17:treballar per organitzar trobades amb altres escoles de Barcelona.
curs 2017-18:Organitzar alguna trobada amb escoles estrangeres, via internet o presencial.
curs 2018-19: seguiment del projecte i comunicació de resultats a la comunitat educativa.
Responsable
Clara Casas Casas, coordinador.
Caps d'estudi Primària i Secundària.
Criteris i indicadors d'avaluació
Comparació de resultats en d'altres escoles. Proposar mesures de canvi/millora.
Memòria

06-7-2016 23:16:46

6/8

Memòria d'Escoles+Sostenibles
Curs 2016-2019

4.6 Suport
Despeses per any (1r, 2n, 3r)
500 € 1r any
500 € 2n any
500 € 3r any
Cost total del projecte(€)
Subvenció atorgada (€))
Informació
Formació

Assessorament presencial
Recursos didàctics

Suggeriments

Altre suport

1500.00
Participar a les reunions informatives que ofereix Escoles
Més Sostenibles.
Participar en tallers formatius sobre: a. Muntatge
d'embolcalls. b. Reconeixement i minimització de residus.
c. Comunicació efectiva. d. temes de residus i salut.
Agrairem l'ajut puntual d'algun assessor.
tenir present els recursos que ens ofereix la Fàbrica del Sol,
Cosmocaixa i d'altres que ens puguin oferir durant aquest
proper trienni.
Seria interessant fer intercanvis d'experiències amb d'altres
escoles in situ, és a dir, que una escola s'oferís a compartir
la seva experiència dins el seu recinte escolar.
Col·laboració d'alguna empresa per a recolzar el nostre
projecte.

Memòria

L'equip directiu del Centre i/o el Consell Escolar coneix i comparteix l'esperit d'aquest
projecte i està disposat a facilitar el seu desenvolupament:
Nom i signatura d'un membre de l'equip directiu:

Recordeu: Si teniu dubtes, demaneu ajut a la secretaria d'Escoles+Sostenibles!
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Secretaria Escoles+Sostenibles
Pg.de Salvat Papasseit, 1. 08003 Barcelona
Tel.: 93 256 25 99
escolessostenibles@bcn.cat
http://www.barcelona.cat/escolessostenibles
Horari Secretaria Bcn E+S: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 h; divendres de 8.00 a 14.00 h.
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