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FULL DE RUTA  

COMISSIÓ PEDAGÒGICA-> Subcomissió SOSTENIBILITAT  2021-2022 

1- Missió i Objectius Generals  

La Subcomissió de Sostenibilitat és un grup de treball mixt (membres de l’AFA i Equip Directiu) 

organitzat dins de la Comissió Pedagògica i que també forma part del Projecte Escoles + 

Sostenibles de l’Escola 9 Graons. 

Dins el grup de Sostenibilitat es realitzen reunions amb l’Equip Directiu per conèixer les seves 

necessitats i reunions internes amb els membres del grup de treball per assolir els objectius 

establerts. 

La portaveu assisteix com a vocal a les reunions mensuals de la Junta i Comissions de l’AFA. 

 

Els Objectius Generals del grup de Sostenibilitat són: 

- Prioritzar l’ús de materials reutilitzats per les activitats organitzades per l’escola i l’AFA. 

- Fomentar i difondre bones pràctiques en sostenibilitat a la comunitat educativa. 

- Participar en els projectes anuals d’Escoles + Sostenibles. 

2- Membres  

Núria Lain (1r-P4)  

Joana Aragay (P5) 
Clara Juanes (2n-P4) 
Irina MIracle (2n-P4) 
Mariona Alba (P5) 
Inés Martínez (P5) 

3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

Pots contactar amb el grup de Sostenibilitat a través de : 

e-mail: sostenibilitat.afa9graons@gmail.com 

Entrant a la web de l’AFA: www.afa9graons.com  

4- Com assolirem els objectius fixats 

 

4.1. Facilitar a les noves famílies de l’escola, els mateixos adhesius que identifiquen els tipus de 

cubells d’escombraries de l’escola, per tal que els infants puguin aplicar-ho a casa -> gener 2022. 

  

4.2. Supervisar la gestió de residus a l’escola i proposar mesures de millora per reduir la quantitat 

de residus generats i fomentar el posterior reciclatge.  

      

 En aquest punt s’intentaran assolir les següents propostes: 
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- Valorar els tipus de residus que es generen dins l’horari escolar i estudiar com reduir-los o 

substituir-los per uns de menys problemàtics. 

- Creació d’algun mural o fulletó informatiu per fer arribar a les famílies de forma visual els 

residus que estem generant i el seu cost de degradació al medi. 

 

4.3. Supervisar la gestió de residus al menjador i hores de temps lliure (acollides) i proposar 

millores per evitar el malbaratament alimentari i sobreembalatge. 

 

Per tractar aquest punt, es coordinarà amb la Comissió Temps de Lleure Educatiu i Fundesplai. 

     Ens proposem per aquest curs: 

- Aconseguir l’ús de bosses adequades per la recollida de les restes orgàniques. 

- Millorar els tipus de bosses existents per una millor adaptació als cubells d’escombraries 

existents, i per facilitar-ne el seu ús (a infants, equip docent i monitors/es). 

- Estudiar quins aliments es compren per donar el servei de menjador i quins residus generen 

per valorar com reduir-los o substituir-los per altres que tinguin envasos més adequats, 

evitant així generar més residus dels necessaris.  

*Aquest objectiu es plantejarà realitzar en funció de les possibilitats segons protocol Covid a 

l’escola. 

 

4.4. Proposar, a l’escola i a les famílies, accions i eines per fomentar la reutilització de recursos i 

materials abans de comprar-ne nous: 

 

- Mercat d’intercanvi o de material/roba de 2a mà. 

*Aquest objectiu es plantejarà realitzar en funció de les possibilitats segons protocol Covid a 

l’escola. 

 

4.5. Tornar a organitzar, per 4rt any, la Campanya de Reutilització del llençol dels llitets P3 per les 

noves famílies (recollida de llençolets de famílies que ja no utilitzin i entrega de llençols reutilitzats 

a les noves famílies de P3). Inici Campanya->juny 2021 (recollida) // Fi Campanya-> setembre 

2021 (entrega). I inici campanya curs 2022-23 (juny 2022) 

 

4.6. Proposar materials didàctics i accions que serveixin tant a famílies com a nens i nenes a 

prendre consciència sobre la gestió de residus i la seva incidència en el desenvolupament del 

canvi climàtic.  

Xerrada divulgativa o taller d’un expert/a en temes de sostenibilitat per les famílies 

 

4.7. Realització d’una activitat dins la Setmana de la Natura (juny 2022) relacionada amb el Medi 

Ambient. 

 

4.8. Participar en els projectes anuals dins el marc del programa d’Escoles + Sostenibles, i 

plantejar noves propostes. Per aquest curs es tractarà el Projecte Canviem el Pati , donant suport a 

Equip Directiu. 
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5- Pressupost necessari curs 2021-2022 

Per aquest curs s’estima un pressupost de: 

- Impressió 75 adhesius reciclatge a casa: 302,50eur. 

- Impressió fulletó “com reciclar” a casa: 15eur.. 

- Xerrada Expert Sostenibilitat 300eur. 

- Material activitat setmana natura: 50eur. 

 

6- Calendari d’activitats curs 2021-2022 

 

1r trimestre: 

Entrega de llençolets reutilitzats (setembre 2021) 

Estudi i visualització dels residus generats en els esmorzars/menjador. 

 

2n trimestre:  

Entrega dels adhesius a les famílies (gener 2021) 

Mercat d’intercanvi  

Xerrada sobre Sostenibilitat-Medi Ambient 

 

3r trimestre: 

Activitat per la Setmana de la Natura (juny 2022) 

Campanya “Reutilitzem els llençolets” (juny 2022) 

 


