
COMISSIÓ MIXTA 
 MEDIAMBIENTAL 

 
DEFINICIÓ 
Persones dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa 
(personal del centre, famílies i infants) que es troben i treballen per 
impulsar diversos aspectes de la sostenibilitat del centre. 
Concretament, aquesta comissió té els següents objectius: 
-Sensibilitzar la comunitat educativa de les influències de les seves 
accions individuals i col�lectives sobre el medi ambient. 
-Potenciar la sostenibilitat i millora ambiental del centre i del seu entorn. 
-Promoure la responsabilitat individual i col�lectiva en la recerca de 
solucions als problemes ambientals generats a partir de les nostres 
accions i decisions de consum. 
 
MODE DE TREBALL 
Poques reunions presencials i distribució de tasques entre els membres. 
Adaptació segons les possibilitats horàries dels integrants. 
 
 
TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O7-08 
Cap (no estava creada). 
 
 
TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O8-09 
Cap (no estava creada). 
 
 
TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS 09-10 
-Aprovació del desenvolupament de totes les actuacions que es 
requereixen per tal d’esdevenir Escola Verda: Redactar un Pla de 
Cohesió que inclogui una Auditoria Mediambiental prèvia i un 
Programa d'Acció a seguir. 
 
-Organització i participació en la recollida del distintiu. 
 
 
 
TASQUES PREVISTES I POSSIBLES EL CURS 10-11 
 
- Vetllar per tal que les accions del programa es duguin a terme de la 
millor manera possible. 
 
- Un cop aconseguit el distintiu d’Escola Verda: mantenir i millorar totes 
les dinàmiques  que han fet que aquesta escola n’hagi  estat meritòria. 



 
- Implicar la comunitat educativa en canvis que s'hagin vist, feta l'anàlisi 
prèvia, interessants o convenients per a la sostenibilitat del centre. 
 
- Elaboració de material necessari per ajudar al correcte ús dels espais 
del centre i per motivar la implicació de tots els membres en la 
consecució dels objectius marcats. 
 
- Sensibilitzar la comunitat educativa dels reptes de l'educació per la 
sostenibilitat i la importància que a les seves llars tingui continuïtat la 
tasca desenvolupada, en aquest sentit, dins del centre. 
 
- Impregnar el centre, tant a nivell de gestió com curricular, de l’interès 
per ser un centre sostenible que formi persones responsables, crítiques i 
sensibilitzades amb el medi. 
 
- Implicar l’entorn immediat tant en la informació del que duem a terme 
com en les possibilitats de millora de la sostenibilitat, a nivell de barri, 
municipi... 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRANTS EL CURS 09-10 
Per part del Professorat: Ester Navarro, Esther Rovira, Carme Celada i 
Rat Cebrián. 
Per part de les famílies: Javier Legarreta, Carolina Delgado, Toñi 
Fernández, Edu Soler, Genoveva Gil, Raül Cruz. 
Personal no docent: Àngels Cantos. 
Per part de l’Ajuntament i/o altres entitats: 
 
 
PROPOSTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


