Experiències
Títol
Creació i difusió del reglament ambiental de l'escola

Imatge
Dades del centre
Nom del centre: Escola Montserrat
Localitat: Sarrià de Ter
Breu resum de l’experiència
Dins el nostre programa d'acció com
a escola verda vam decidir crear
una nova actuació: el nostre
reglament ambiental. En el dia
mundial del medi ambient cada curs
en una assemblea va debatre i escriure com seria una escola verda ideal. A
partir d'aquí la comissió mediambiental va proposar als delegats verds pel curs
següent treballar el nostre reglament.
Es van redactar les frases i cada curs en va escollir vàries per fer una ilustració
(lliure: collage,dibuix, fotografies...).Enguany l'hem difós en la celebració dels 10
anys d'Escola Verda l'hem penjat al racó verd de l'escola.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
 Descoberta d'un mateix i dels altres.
 Coneixement del medi natural social i cultural.
 Coneixement de l'entorn.
 Comunicació i llenguatges: oral, escrit i audiovisual
 Artística i plàstica.

Capacitats/competències
1. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
2. Aprendre a conviure i habitar el món.
3. Aprendre a pensar i comunicar
4. Competència comunicativa linguística i audiovisual.
5. Competència artística i cultural
6. Competència d'aprendre a aprendre
7. Competència en el comeixement i la interacció amb el món físic.
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Experiències
1.1 Observar i explorar l’entorn immediat natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
2.1 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a
una autonomia personal, cap a la col.laboració amb el grup i cap a la integració
social.
3.1 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions en comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
Del curs 2009 al 2012
Objectius
 Elaborar un document on es recullin els trets d’identitat del nostre centre, respecte
als continguts d’Ed. Ambiental
 Donar a conèixer aquest reglament a a tota la comunitat educativa.
Desenvolupament de l’experiència
 Pluja d'idees sobre l'escola verda ideal
 Confecció i creació del reglament
 Difusió del reglament
Temporització
Al llarg de 3 cursos acadèmics: 2009/10, 2010/11 i 2011/12
Recursos humans i materials
 Delegats verds i tot l'alumnat
 Comissió mediambiental de l'escola
 Tutors
Documentació complementària
Pla d'actuació d'escola verda i diagnosi inicial.

Autoria
Coordinació: Comissió mediambiental
Professorat implicat: tutors
Adreça electrònica de contacte: b7003756@xtec.cat
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