
 

 

RESUM DE LES APORTACIONS DELS ALUMNES EN  
LES COMISSIONS DE TREBALL DE  

LA TROBADA  DE COMITÈS AMBIENTALS  D’ALUMNES 
D’ESCOLES VERDES DE LA SELVA (11.11.11) 

 
• En algunes comissions van treballar força i més enllà del tema éspecífic de la comissió, però 

trobareu repartides les propostes no per comissions sinó per temàtica. 

• Tampoc està especificat de quin institut eren les propostes per tant, hi haurà propostes que ja feu 
als instituts i propostes noves. 

• Si alguna proposta no hi surt és només perquè no s’ha aconseguit desxifrar-ne la lletra dels 
alumnes. 

• En general a quasi totes les comissions han fet una posada en comú de les accions que fan a 
cada institut i coincideixen en afirmar que són similars a cada centre.  També han coincidit en 
l’opinió que bona part de la mala gestió de residus i o d’altres problemes en relació a la temàtica 
medi ambiental, es deu al poc interès que les persones hi posen, de forma individual. 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
- Donar per cada envàs que es retorna al bar una fruita a canvi. 
- Obligar a portar carmanyoles. 
- Diferenciar amb colors les papereres  de tot l’institut per fer recollida selectiva. 
- Fer recollida selectiva a les aules. 
- Fer un seguiment de com es fa la recollida selectiva a les aules i premiar la classe que 

millor ho fa (la classe del trimestre). 
- Castigar a qui no recicli bé. 
- Fer recollir la brossa del pati als qui estan castigats (servei a la comunitat). 

 
CONSUM RESPONSABLE 

 
- Fer campanyes per millorar: consum de productes no cars i respectuosos amb el medi. 
- Consum de temporada i de proximitat. 
- Plafons verds.  Plafons verds a algun lloc visible de l’institut per informar de qüestions 

relacionades amb el medi, (institut, entorn proper, global, el planeta terra) 
- Comprar a granel i no en bosses o empaquetats.  Comprar amb carmanyoles. 
- Que als mercats es fes un descompte a qui porta carmanyoles. 
- Repartir bosses reutilizables. 
- Fer servir carmanyoles o “boc’n’roll” per als esmorzars. 

 
RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 
- Que es millori la neteja dels boscos i rieres. 
- Que es conegui i es valori l’entorn que tenim. 
- Fer un Montseny més verd. 
- Critica a l’ajuntament que només posa papereres. 
- Que l’ajuntament faci projectes per millorar l’entorn i doni de pas feina a persones a l’atur. 
- Museu ecològic. 
 



 
 
 
 
 
 
- Donar a conèixer les fires relacionades amb el tema o incloure les qüestions ecològiques 

en les fires populars que ja es fan: Fira de la fusta i els bolets, Fira de la tardor, Fira 
medieval,.. 

- Potenciar els carrils bici. 
- Potenciar el transport públic. 
- Potenciar una il·luminació més sostenible 
 
DIFUSIÓ DEL PENSAMENT ECOLÒGIC 
 
- Publicitat: Potenciar imatges sobre ecologia. 
- Fer gimcanes verdes. 
- Creació d’un blog verd. 
- Difusió de la pàgina web del centre d’activitats i campanyes sobre temes ecològics. 
- Difusió per no malbaratar l’aigua. 
- Fer un seguiment de com es fa la recollida selectiva a les aules i premiar la classe que 

millor ho fa (la classe del trimestre). 
 
 
D’ASSOCIACIÓ D’ESCOLES VERDES 

 
 

- Seguir amb la creació de l’Associació d’Escoles Verdes:   
 
Cada institut hauria de triar (entre alumnes i ex-alumnes): 

                   -    1  portant veu 
- 1 secretari 
- 1 responsable d’imatge i comunicació 
- 1 coordinador intern 
- 1 coordinardor territorial i de formació 
- 1 coordinador d’educació 
- 1 coordinador de finances 

 
- Primeres  tasques a fer:  

 
Crear un logo i nom de l’associació. 
Recull de les dades dels membres de l’associació 

 
 

 
 

  


