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1. Paraules clau 

 

Les paraules clau d’aquest treball són: Educació, sensibilització, 

conscienciació, competències clau, medi ambient i ecologisme 

 

2. Resum 

 

Aquest treball tracta la sensibilització i l’educació ambiental en els centres de 

secundària. Lluny de la metodologia tradicional aquesta proposta va dirigida al 

desenvolupament d’habilitats com la creativitat, la feina en grup, l’organització, 

la responsabilitat, el muntatge d’activitats, la difusió d’esdeveniments, etc. 

Pretén trobar noves maneres per tal de treballar l’educació ambiental d’una 

manera més dinàmica i competencial. Estableix les inquietuds dels alumnes 

com a punt de partida amb la finalitat d’aconseguir processos més actius i amb 

més profunditat emocional i social. 

 

La temporització que planteja la proposta “L’educació ambiental en l’àmbit de 

les competències” està dirigida als alumnes de 4rt d’ESO que han escollit 

l’assignatura optativa de Biologia i Geologia.  La manera de tractar la part del 

currículum que correspon al bloc “Medi Ambient” serà totalment trencadora: els 

alumnes dedicaran les hores del 3r trimestre de 4rt d’ESO a dissenyar i 

desenvolupar tallers i activitats d’educació ambiental dirigides a la resta de 

persones que conviuen al centre. Aquestes idees engloben un ventall molt 

ampli i divers, font de la imaginació i inquietuds dels adolescents. Parlem des 

de docufòrums, fins a neteja de platges, passant per mercats d’intercanvi i 

sobirania alimentària, i totes aquelles opcions viables que motivin als alumnes. 

La finalitat d’aquesta proposta es despertar la sensibilitat ambiental dels 

alumnes, i treballar la sostenibilitat d’una manera pràctica i divertida, fent alhora 

una feina competencial que els ajudi a desenvolupar certes capacitats tant 

emocionals com socials. L’objectiu és aconseguir unes generacions futures 

compromeses amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.  
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Resumen 

 

Este trabajo busca una manera competencial de introducir la educación 

ambiental en las aulas. Lejos de la metodología tradicional, esta propuesta va 

dirigida al desarrollo de habilidades com la creatividad, el trabajo en grupo, la 

organización, la responsabilidad, el montaje de actividades, la difusión de un 

evento, etc. Quiere romper con las vías obsoletas que ya no dan su fruto, y 

trabajar la educación ambiental de una manera más dinámica y competencial. 

Establece las inquietudes de los alumnos como el punto de partida con la 

finalidad de conseguir procesos más activos y con más profundidad emocional.  

 

La temporalización que plantea esta propuesta “La educación ambiental en al 

ámbito de las competencias” va dirigida a los alumnos de 4rto de la ESO, que 

han elegido la asignatura optativa de Biología y Geología. La manera de tratar 

la parte curricular que corresponde al bloque “Medio Ambiente” serà totalmente 

rompedora: los alumnos dedicarán las horas de 3r trimestres de 4rto de la ESO 

a diseñar y desarrollar talleres y actividades de educación ambiental dirigidos al 

resto de personas que conviven en el centro. Estas ideas engloban un aspectro 

amplio y diverso, fuente de imaginación y inquietudes de los adolescentes. 

Hablamos desde docuforums, hasta limpiezas del litoral, pasando por 

mercados de intercambio y soberanía alimentaria, y todas las opciones viables 

que motiven a los alumnos.  

 

La finalidad de esta propuesta es despertar la sensibilidad ambiental de los 

alumnos y trabajar la sostenibilidad de una manera más práctica y divertida, 

haciendo al mismo tiempo un trabajo competencial que les ayuda a desarrollar 

ciertas capacidades tanto emocionales como sociales. Trabajando por 

conseguir unas generaciones futuras comprometidas con el medioambiente y el 

desarrollo sostenible.  
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Abstract 

 

This work seeks a competency-based way of introducing environmental 

education into the classroom. Far from the traditional methodology, this 

proposal is aimed at the development of skills such as creativity, group work, 

organization, responsibility, the assembly of activities, the diffusion of an event, 

etc. It wants to break with the obsolete ways that no longer bear fruit, and work 

on environmental education in a more dynamic and competitive way. It 

establishes the students' interests as the basis with the aim of achieving more 

active processes with greater emotional depth.  

 

The temporalization proposed by this proposal “Environmental education in the 

context of basic skills” aimed at students of the 4th year of ESO, who have 

chosen the optional subject of Biology and Geology. The way of dealing with the 

curricular part that corresponds to the block "Environment" will be totally 

groundbreaking: the students will dedicate the hours of the 3rd trimesters of the 

4th of the ESO to design and develop workshops and environmental education 

activities aimed at the rest of the people who coexist in the centre. These ideas 

include a wide and diverse spectrum, a source of imagination and concerns of 

adolescents. We talk about topics ranging from docuforums to coastal cleaning, 

exchange markets and food sovereignty, and all the viable options that motivate 

the students.  

 

The purpose of this proposal is to raise the environmental awareness of 

students and work on sustainability in a more practical and fun way, while doing 

a skill work that helps them develop certain emotional and social skills. Working 

to achieve future generations committed to the environment and sustainable 

development.  
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3. Introducció  

 

D’ençà que tinc record, les memòries més vívides i intenses han estat 

relacionades amb el medi ambient i la saviesa de la natura. Vas creixent i te 

n’adones que per poder cuidar del nostre entorn primer ens ha d’importar i 

després l’hem d’entendre. Actuant localment es van aconseguint petites 

victòries que acaben creant una xarxa a nivell global. Per això mateix, 

considero que l’educació és l’inici de tot canvi i que aconseguir la convivència 

entre espècies i l’entorn recau en què els joves vegin que a través dels seus 

actes poden cuidar el planeta.  

 

Molts cops em pregunto quina idea de sostenibilitat i ecologisme tenen aquelles 

persones que no han tingut mai un vincle íntim amb el medi ambient, aquelles 

que no han estat educades amb valors ambientals. En la societat actual la 

sostenibilitat constitueix un dels reptes fonamentals, i per afrontar-los són 

necessàries tot un conjunt d’eines socials i educatives que facilitin la 

incorporació de l’educació ambiental en tots els contextos.  

 

Avui en dia l’educació deixa més espai per parlar del present i les realitats que 

s’hi troben. Moltes reformes proposen la introducció curricular de varis aspectes 

educatius relacionats amb temes socials i ambientals: educació ambiental, 

drets humans, pau, democràcia, relacions interculturals, solidaritat internacional 

i educació pel desenvolupament (Suavé, 1999) 

 

Bernáldez (1988) ja comentava la importància de que l’educació ambiental es 

converteixi en un dels instruments per ajudar al ciutadà modern a prendre més 

consciència de la repercussió ambiental de totes les seves accions, i així 

aconseguir adoptar comportaments més responsables.  

 

Es torna cada cop més necessari desenvolupar la creativitat en els alumnes. 

L'adquisició d’habilitats hauria de figurar com un eix transversal, juntament amb 

el pensament crític, la intel·ligència social i emocional i la creativitat. Els reptes 
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globals dels nostres dies, des del canvi climàtic fins els conflictes socials, fan 

necessària una autèntica revolució educativa que doni eines per afrontar les 

turbulències del futur proper. (Assadourian y Mastny, 2017) 

  

4. Objectius 

 

Els objectius d’aquest treball són dos ben clars: un relacionat amb la 

sensibilització ambiental i l’altre amb l’educació. 

  

La meva primera preocupació sorgeix al veure que dins el currículum de 

l’assignatura de Biologia i Geologia l’educació ambiental no es tractada amb la 

profunditat que es mereix. Durant l’ESO varies matèries donen pinzellades 

sobre temàtica ambiental, però idealment hauria de ser un tema transversal 

tractat des dels diferents àmbits de coneixement.  En el moment que més 

s’estudia el medi ambient és al quart curs d’ESO, dins l’assignatura de Biologia 

i Geologia. Tot i així, és una optativa, i per tant, un gran percentatge d’alumnes 

no l’arriben a cursar. 

  

Altrament, considero que la figura de la comissió ambiental a molts centres  

tendeix a estancar-se. L’acció ambiental del centre no es pot reduir a posar 

cubells i cartells per reciclar o celebrar dades importants amb relació al medi 

ambient, sinó que s’han de trobar mitjans per apropar-se als alumnes i tenir un 

impacte real en ells i en el medi ambient. Considero que seria més efectiu si les 

propostes ambientals del centre sorgissin de les inquietuds i propostes dels 

alumnes.  

 

Per altra banda, apareixen les meves ganes d’innovar, de trencar els esquemes 

i d’intentar incorporar l’aprenentatge desenvolupant les competències d’una 

manera més pràctica i útil. Integrar les competències dins l’educació és una 

tasca esgotadora quan el sistema educatiu encara segueix amb les regulacions 
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de l’educació més tradicional. És com remar amb el vent en contra: una carrera 

molt cansada, desmotivant i que no dona els fruits merescuts.  

 

Per integrar tot això i crear un mitjà amb el que ficar-ho a la pràctica he 

desenvolupat aquest treball de final de màster. Una metodologia que treballa 

l’educació ambiental mitjançant les competències clau, creant projectes des del 

centre i per al centre. Aquest treball neix amb l’objectiu final d’agafar tota la part 

curricular que tracta el medi ambient del quart curs de Biologia i Geologia, i 

convertir el tercer trimestre d’aquesta optativa en un aprenentatge pels alumnes 

totalment competencial.  

 

Es tracta d’aconseguir que els alumnes expressin quines són per ells les idees 

més atractives per treballar el medi ambient. Les propostes haurien de néixer 

dels alumnes, i després les haurien de posar en pràctica dirigides cap a la resta 

del centre, tant cap a professors com alumnes com personal no docent. És a 

dir, els alumnes serien els encarregats, amb el guiatge del professor, 

d’organitzar activitats, tallers, debats, cinefòrums, alhora que gestionar el 

material necessari o contactar amb agents externs si fos necessari, amb la 

finalitat d’aconseguir que les persones del centre millorin les seves pràctiques 

sostenibles i augmenti la conscienciació ambiental. 

 

Aquesta manera de configurar l’aprenentatge aconsegueix treballar les 

competències dels alumnes d’una manera molt pràctica i real. Alhora augmenta 

el tractament del medi ambient dins les aules, i té com a finalitat sensibilitzar i 

conscienciar de la problemàtica ambiental a totes les persones que conviuen a 

un centre educatiu. A través d’aquesta activitat es treballa l’educació ambiental, 

però també es treballen altres aspectes com el desenvolupament de 

l’autonomia dels nens, la creativitat, el treball en equip, la publicitat que 

requereix un projecte perquè tingui èxit, etc. 
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5. Estat de la qüestió  

 

a) Evolució del desenvolupament sostenible i l’educació ambiental 

 

El concepte de desenvolupament sostenible ha anat evolucionant. Inicialment 

es tractava la conscienciació davant la forta degradació del medi ambient, 

després va passar a una visió més conservacionista dels recursos naturals i la 

protecció de la naturalesa. Avui en dia, al parlar de desenvolupament 

sostenible ens referim a la interdependència entre el medi ambient i el 

desenvolupament, el repartiment i bon ús dels recursos, i l’efecte sobre les 

dimensions culturals, socials, econòmiques i polítiques. (Saura y Hernández, 

2008) 

L’any 1870 el naturalista i filòsof alemany Ernst Haeckel va definir l’ecologia 

com l’estudi de l’ambient natural i de les relacions dels organismes entre si i 

amb el seu entorn. Aquesta definició feia referència a l’ambient natural sense la 

presència de l’home. Un segle més tard l’home es va adonar que aquest model 

era incomplet, i que les problemàtiques ambientals no podien ser analitzades a 

través d’un model tan simple. A n’aquest punt comencen a florir disciplines 

convergents i didàctiques innovadores. Aquestes dins d’un ensenyament 

enfocat a l’ambient, dóna peu al naixement de l’educació ambiental (Meinardi, 

et al. , 2002) 

A l’escola dels anys cinquanta i seixanta ja es pensava amb el medi ambient 

com un camp que donava peu a implicar activament als alumnes. Més tard, als 

anys setanta es reconeix la importància de l’ecologia i què s’hauria d’ensenyar 

juntament amb altres ciències naturals. A finals dels anys setanta s’introdueixen 

llibres escolars de “nocions” sobre la importància dels recursos naturals i la 

contaminació ambiental, i més tard als anys vuitanta apareixen propostes 

d’educació ambiental. Aquesta disciplina reconeix que el comportament es 

desperta a través d’emocions i valors, més que degut a coneixements teòrics i 

conceptuals, per tant, és necessari oferir experiències per reconstruir aquestes 

connexions entre l’home i el medi ambient. L’educació ambiental s’ha anat 
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modificant profundament, i s’ha anat conscienciant dels canvis profunds que 

requereix una nova ètica ambiental, no només respecte als nostres 

comportaments, sinó en la nostra concepció del coneixement i del món. (Mayer, 

1998) 

 

b) L’educació ambiental a l’àmbit no formal  

 

Maria Novo Villaverde, a la revista d’Educació No Formal (setembre – 

desembre 2005) tracta la relació entre l’educació ambiental i l’educació no 

formal, i parla d’elles com dues realitat que es retroalimenten: 

 

Durant les últimes dècades l'educació ambiental no formal s’ha anat 

materialitzant cada cop més fins a convertir-se en un dels eixos de canvi i 

transformació social més importants del moment actual. Per altra banda, la 

manera amb la qual està plantejada l’educació formal ens porta a parlar d’una 

crisis mundial de l’ensenyança i que per tant l’educació no formal és un mitjà 

per compensar la falta de bases sòlides del sistema educatiu.  

 

Un dels punts més importants que subjecten l’educació ambiental en l’àmbit no 

formal és que es troba contextualitzada amb la realitat local natural i social, i 

que ens permet no sols conèixer la part abstracte (informació, dades,...) sinó 

també ens dota d’eines per interpretar tota aquesta informació i aplicar 

coneixements per la resolució dels problemes.  

 

Per altra banda, l’educació no formal trenca amb aquesta tendència de 

compartimentar i assignar (crear assignatures) els aprenentatges i potència 

l’aparició de processos interdisciplinaris on els centres d’interès són tòpics 

ambientals i les qüestions ambientals s’aborden en tota la seva complexitat. 

També intenta anar més enllà del professorat qualificat professionalment amb 

ciències naturals, socials i humanes, i es nodreix amb persones que acumulen 

coneixements ancestrals que comprenen altres models de desenvolupament i 
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una revalorització cultural de la gestió del medi que es veuen ofegades en el 

gran mercat global.  

 

Permet l’aparició de la consciència participativa, és a dir, que nens i adults es 

sentin part del seu entorn i partícips actius dels processos que hi tenen lloc. 

Això deriva a un meta-aprenentatge relacionat amb les possibilitats de 

comprendre el món i el nostre paper mitjançant la implicació, la pràctica activa, 

la resolució de problemes i la presa de decisions.  

 

Alhora també trenca amb el paper que tradicionalment s’ha assignat al 

professor i l’alumne, ja que intenta donar més autonomia al que aprèn sense 

que l’educador doni tantes directrius. L’educador es limita a ser un orientador i 

a solucionar problemes concrets. Això els fa arribar a un altre punt de 

metacognició: verificar la seva pròpia capacitat de realitzar un aprenentatge 

autònom. Alhora es potencia el treball en petits grups que porta a la construcció 

col·lectiva del coneixement, el debat, la responsabilitat grupal.  

 

Per altra banda, apropa les relacions entre l’activitat formativa i la incidència en 

el món laboral, ja que permet verificar la relació entre el coneixement i les 

habilitats en contextos reals: els centres d’educació ambiental, les granges 

escoles, les aules de naturalesa i altres llocs dedicats a les tasques educativa 

no formal ofereixen la possibilitat d’aproximar-se a contextos reals i activitats 

més pràctiques.  

 

Degut al seu caràcter multimèdia i la gran capacitat d’utilitzar diversitat 

d’instruments per l’activitat educativa, l’educació ambiental no formal es troba 

adaptada als requisits de la societat del segle XXI, i per tant, aconsegueix 

integrar recursos i estratègies d’aprenentatge diferents. Això comporta una visió 

sistèmica, on es dona importància a la relació dels aspectes entre elles i no 

com a fets aïllats reduint la realitat existent, com acostuma a passar amb 

l’ensenyament convencional. 
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I per últim estimula la formació de xarxes, contactes horitzontals entre persones 

i col·lectius gràcies a l’avanç de les noves tecnologies. L’intercanvi de 

coneixement es torna essencial i no solament perquè l’experiència d’uns 

il·lumini als altres, sinó també per establir criteris consensuats d’avaluació que 

permeten optimitzar el rendiment. El més important és la coordinació alhora de 

treure campanyes, divulgar continguts i establir mecanismes de valoració per 

mantenir els estàndards de qualitat necessaris 

 

c) Educació ambiental al currículum de Biologia i Geologia 

 

Els aspectes que té en compte el currículum de Biologia i Geologia de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears són: 

 

 Les característiques pròpies de cada illa pel que fa als ecosistemes, la 

biodiversitat, les característiques geològiques, la climatologia, etc. 

 La importància d’implantar models de desenvolupament sostenibles. 

 La problemàtica ambiental pròpia dels ecosistemes insulars, dins la qual 

destaca la fragilitat, agreujada per la intensa pressió humana a què estan 

sotmesos. 

 

Per altra banda, si ens posem a analitzar l’estructura del currículum, la temàtica 

ambiental és tractada en un sol bloc:  

 

Bloc 3. Ecologia i medi ambient. Aquest bloc inclou l’estudi dels ecosistemes i 

dels components i la dinàmica d’aquests, així com els principals problemes 

ambientals provocats per l’acció humana. 

Aquesta part no s’imparteix fins arribat el segon cicle de l’ensenyament 

secundari. Malauradament, molts alumnes no arriben a cursar aquesta 

assignatura ja que a 4rt d’ESO  Biologia i Geologia és optativa.  
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Els continguts que el currículum de Biologia i Geologia planteja són extensos i 

engloben diversitat de temes, anant des d’un nivell global cap a un punt de 

vista més local, parlant d’energia, de recursos naturals, residus, etc.  

 

“Impacte i valoració de les activitats humanes en els ecosistemes. La 

superpoblació i les seves conseqüències: desforestació, sobreexplotació, 

incendis, etc. L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals i tipus 

de recursos. Conseqüències ambientals del consum humà d’energia. 

Els residus i la gestió d’aquests. Coneixement de tècniques senzilles per saber 

el grau de contaminació i depuració del medi ambient. Principals problemes 

ambientals de les Illes Balears.” 

 

 

d) Importància i obstacles de l’aprenentatge basat en competències 

 

L’aprenentatge basat en competències implica establir les competències que es 

consideren necessàries en la societat actual i enfocar-les a les exigències de 

diferents professions, amb la finalitat de que l’educació ofereix una formació 

òptima i transversal als seus estudiants. L’aprenentatge basat en competències 

suposa un canvi substancial, ja que comporta una modificació de la visió de 

l’ensenyament a través de la incorporació de nous models i objectius. Aquesta 

està destinada a la construcció de capacitats, habilitats, coneixements, actituds 

i valors dins el marc d’un conjunt de potencialitats personals. Per això, el 

procés formatiu s’ha d’entendre com un procés on s’integren elements socials i 

contextuals per la formació de l’individu. Els sistemes educatius reflexionen i 

prenen decisions sobre com implementar les competències en les polítiques 

educatives, com executar-les i com avaluar-les (Libro de resumenes del XXVI 

Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas,  

Universitat d’Oviedo, 2018) 

 

Per altra banda, l’informe Rocard (2007) expressa que els currículums dels 

països de l’àmbit europeu tenen una visió de la ciència allunyada de la 
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problemàtica real. Pel que faria l’àmbit ambiental, aquest és tractat d’una 

manera molt reduïda i descontextualitzada dins els materials curriculars de 

l’Estat espanyol. 

 

Hogan (2002) conclou que el pensament dels estudiants és menys integrador 

del que s’espera a l'hora d'afrontar els problemes ambientals. En conseqüència 

l’autora proposa substituir la lògica lineal amb la que freqüentment s’analitza la 

temàtica ambiental en l’àmbit educatiu, per una visió sistèmica centrada en la 

contextualització i la integració de les idees, és a dir, una tendència cap 

l’ensenyament a través de les competències clau. Sols quan l’alumne ha pres 

consciència de la identitat i l’estructura del nou problema, té la capacitat de 

mobilitzar coneixements.  

 

 

e) Tres exemples de comissions ambientals als centres educatius 

 

Comissió ambiental IES Josep Miquel Guàrdia 

La memòria de la comissió ambiental de l’IES Josep Miquel Guàrdia mostra 

idees innovadores de com treballar temes ambientals i de salut als centre 

educatius. (Annex I) 

A n’aquest centre es treballa una gran diversitat de temes relacionat amb el 

medi ambient, el consum responsable, la sostenibilitat i la salut. Tot i que en les 

observacions es queixen de que els alumnes pateixen desmotivació i 

deixadesa, es pot veure com alumnes del CFGS de Dietètica fan una feina 

excel·lent i activa col·laborant amb altres nivells com  3r d’ESO. 

A la memòria es veuen els diferents eixos temàtics amb els que es treballa: 

residus, hort i jardí i sobirania alimentària. Pel que faria la part de residus 

intenten organitzar una gran quantitat d’activitats que tractin la temàtica des de 

molts punts de vista: concurs aula sostenible, ecoauditories, visita a la planta 

de tractament de residus, creació de compost, comissió ambiental d’alumnes, 

gimcana del medi ambient, entre altres. Tot i que molts cops és impossible 
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realitzar tots els objectius marcats i també implicar als alumnes, crec que amb 

activitats innovadores i diferents és més fàcil que els alumnes es sensibilitzin i 

agafin consciència, ja que la majoria d’elles són activitats més pràctiques.  

Un eix temàtic és “Hort i jardí”, a través del que s’intenta fer compost, treballar 

un hort escolar i conscienciar a l’alumnat. Gràcies a aquest ventall  ampli 

d’activitats és més fàcil atreure i implicar alumnes, i altres docents. Com major 

sigui la diversitat de temes, major serà el número de persones interessades.  

Per altra banda, hi ha una línia de feina on treballen conjuntament els alumnes 

de 1r i 2n del CFGS de Dietètica, i alumnes de 3r d’ESO, treballant amb temes 

de sobirania alimentària. Projectes com “Slow food, Km 0” fan dels alumes els 

personatges més actius dins d’aquests tallers. Després trobem altres com 

“Master xef saludable”, “Mercat transparent” i “El rol del gènere i l’alimentació”. 

Molts d’aquests temes es treballen mirant documentals o ponències, i després 

fent un debat, una manera visual, grupal i crítica d’aprendre. 

L’IES Josep Miquel Guàrdia intenta implicar als alumnes creant una comissió 

ambiental formada per aquests, alhora també passa qüestionaris per saber el 

grau de coneixement que tenen alumnes i docents sobre temes de 

sostenibilitat, i a partir d’aquí creen activitats per millorar el coneixement. Per 

exemple, a través dels resultats obtinguts de la ecouditoria es va generar una 

gimcana del medi ambient per tractar els temes més desconeguts. Per altra 

banda, el ventall de temes és molt ampli i les maneres de tractar-ho molt 

diverses. És engrescador veure com diferents grups fan feina junts: CGFS 

Dietètica i 3r d’ESO, d’aquesta manera es complementen els coneixements i es 

torna més enriquidor.  

 

Comissió ambiental ambiental IES Biel Martí 

La memòria de la comissió ambiental de l’IES Biel Martí també mostra idees 

innovadores de com treballar temes ambientals i de salut als centre educatius 

(Annex II) 
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Aquest centre treballa amb diferent temes i a través de metodologies que 

donen a l’alumne un paper bastant actiu. Treballen varis eixos temàtics com 

podrien ser “L’aigua”, “Consum responsable”, “Sobirania alimentària”, 

“Biodiversitat” i “Canvi climàtic”.  

Sobre el tema de “L’aigua” es fa tant una feina de conscienciació del consum 

d’aigua a Menorca i altres llocs del món, s’integra en el currículum de varies 

assignatures com a eix transversal d’estudi. Inclús a 1r d’ESO han elaborat 

maquetes de l’aqüífer de Menorca, vídeos sobre la feina realitzada durant tot el 

curs, i altres materials que s’han exposat a la resta del centre.  

Dins l’eix del “Consum responsable” s’han fet activitats d'intercanvi de 

materials, anomenats “Patis d’intercanvi”, on els alumnes deixaven allò que ja 

no utilitzaven, a canvi de poder intercanviar-ho per alguna altra cosa material. 

Per altra banda, el projecte “Ecoaula”, on es fa un concurs que inclou la neteja 

de l’aula, la separació dels residus, la decoració, recollida de piles i mòbils, què 

porten els alumnes per esmorzar i amb quin embolcall. Tot això lligat una 

conscienciació. 

Per altra banda, dins l’eix de “Sobirania alimentària”  a 3r d’ESO s’ha realitzat 

un projecte transversal anomenat “Restaurant matemàtic” en el que els 

alumnes de 3r d’ESO conviden als de 1r a un tast de productes elaborats per 

ells mateixos. A través d’aquesta activitat s’intenta sensibilitzar sobre la 

importància de la salut, dels processats, diferents tipus d’agricultura, etc.  

A través de l’eix temàtic “Biodiversitat” intenten apropar els alumnes a la natura. 

Aquest eix s’ha treballat mitjançant sortides a museus, camps d'aprenentatge, 

visites a horts ecològics, excursions guiades, etc.  

I per últim, l’eix que parla del “Canvi climàtic”. A través de la campanya “Friday 

for future” els alumnes de l’IES Biel Martí han començat a fomentar la 

reivindicació i l’activisme ambiental, davant de la crisis climàtica. 

L’IES Biel Martí mostra unes iniciatives ambientals pràctiques, transversals i 

actives. Basades en la conscienciació i apropament de la alumnes a la natura i 
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la realitat de la crisis ambiental. Tot i així, es comenta que hi ha una manca 

d’implicació per part de l’alumnat i de part del professorat. També haurien de 

millorar la difusió: proposen que a principi de curs es passi de classe en classe 

per explicar què és la comissió ambiental, com es poden implicar, com es 

coordina aquesta, etc. Busquen crear un grup d’alumnes que facin aquesta 

feina, i l’anomenen “Grup de delegats ambientals”.  

Comissió ambiental IES Cap de Llevant 

 

Per saber de quina manera treballa la comissió ambiental a l’IES Cap de 

Llevant, he decidit passar un qüestionari (Annex III) 

 

L’IES Cap de Llevant és un centre on hi conviuen al voltant d’unes 1000 

persones entre alumnes, professorat i personal no docent. D’aquestes 

persones només tres formen la comissió ambiental, fet que comporta que les 

opinions i sensibilitats de la majoria del centre no es vegin representades. La 

comissió hauria d’intentar involucrar més a la resta de persones mitjançant 

qüestionaris o sondejos, per així trobar línies de feina més diverses i que 

representin a tot el centre.  

 

Per altra banda, els alumnes del centre no estan integrats dins la comissió 

ambiental. No són partícips ni responsables de les activitats d’aquesta, és a dir, 

tenen una actitud passiva. Les accions que la comissió ambiental realitza estan 

relacionades bàsicament amb el reciclatge, el transport i la senyalització de 

dies assenyalats pel medi ambient.  

 

Per tant, ens trobem davant una comissió ambiental formada per tres persones, 

on les activitats que es realitzen surten només de les idees d’aquestes. La 

comissió ambiental treballa en activitats com el reciclatge, transport i difusió de 

dies assenyalats pel medi ambient. Hauria d’intentar innovar i cercar altres 

línies de feina que motivin més als alumnes. Experiències més pràctiques i 

vivencials, on els alumnes s’involucrin de primera ma.  
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6. Proposta educativa 

 

a) Descripció de la proposta educativa 

Fins ara he estat donant detalls teòrics sobre com es troba l’educació ambiental 

dins les aules, idees de com s’hauria de sensibilitzar als nens des de l’educació 

formal i no formal i la importància de les competències clau. Tot això conflueix a 

n’aquesta proposta educativa. Els passos que s’haurien de seguir per 

desenvolupar la proposta educativa serien: 

- Pluja d’idees: L’esperança d’aquesta proposta existeix ja que aposta per 

l’expressió de les inquietuds ambientals dels alumnes i es treballa a 

partir d’elles. Per tant, el primer pas per començar seria fer una pluja 

d’idees dels temes ambientals que als alumnes els hi agradaria tractar. 

 

- Propostes de feina: Un cop han sortit tots els temes, el següent pas seria 

desenvolupar mecanismes per fer difusió i conscienciar a la resta de 

persones que conviuen al centre, és a dir, a partir dels temes que han 

sorgit fer propostes sobre com treballar-ho. 

 

- Selecció de propostes: Un cop s’han plantejat possibles línies d’actuació 

els alumnes, de manera ideal, arribaran a un consens per decidir quines 

actuacions realitzen tinguen en compte la realitat del centre, els 

recursos, el temps del que disposen, la complexitat de l’activitat, etc. En 

cas de no posar-se d’acord, es farien votacions. 

 

- Desenvolupar les propostes: Una vegada ja elegides les activitats que 

els alumnes volen realitzar sols faltaria posar-ho tot en marxa.  

 

Primer de tot es crearan comissions o grups de feina que tindran 

tasques específiques . Mai es trobarà un sol alumne dins una comissió, 

sempre s’ha de fer feina en grup. 
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Un grup de feina serà encarregat d’organitzar l’activitat en si: buscar un 

dia i un lloc factible per fer-ho, demanar ajuda externa si cal (experts, 

comissió ambiental, professorat). Un altre grup de feina s’encarregarà 

d’organitzar el material: fer una llista del material necessari i anar-ho 

recopilant. Un altre grup encarregat de gestionar la tresoreria en cas de 

que es necessitin diners per realitzar l’activitat: compra de material, 

pagament de transport, etc. Un grup de feina s’encarregarà de difondre 

pel centre (cartells, passar per les classes o xarxes socials) aquesta 

activitat o taller. 

 

Dins cada comissió hi haurà un encarregat que vetla pel bon 

funcionament de la comissió. S’encarrega de que totes les tasques es 

vagin complint correctament. 

 

Un cop per setmana, es dedicaran 30 minuts on els diferents grups de 

feina es posaran al dia sobre com avança la seva feina. D’aquesta 

manera els grups es podran replantejar si cal. 

 

Per altra banda, el dia de l’activitat tots els alumnes que es troben 

cursant aquesta assignatura col·laboraran per igual. I un cop acabada 

l’activitat els alumnes hauran de valorar la feina individual, col·lectiva i 

els resultats finals. El què ha sortit bé i les propostes de millora. 

 

b) Metodologia 

Aquesta proposta educativa té com a base el desenvolupament de les 

competències clau, per tant, el rol que juga el professor canvia totalment. 

Aquesta proposta vol trencar amb l’estructura típica on el professor dirigeix i els 

alumnes les segueixen, i passar a una metodologia on el professor actua com a 

guia: ajuda amb el què els alumnes necessiten, els guia en moments 

complicats, els hi dona consells, etc. però el que m’agradaria potenciar es 

l’autonomia dels alumnes. Una de les finalitats primeres és que els alumnes 
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treballin de manera horitzontal, que no hi hagi líders, sinó que la veu de tots 

sigui igual de vàlida. Que s’escoltin i arribin a consensos, evitant al màxim les 

votacions, i apostar per una comprensió mútua i el desenvolupament de la 

capacitat de cedir a l’hora de prendre decisions.  

Per altra banda, l’objectiu també és potenciar la feina en grup, és a dir, crear 

grups de feina o comissions que tinguin tasques assignades: comissió material, 

difusió, secretaria i tresoreria, entre altres, i variables en funció de cada 

activitat. Sense arribar a ser un líder, també estaria bé que dins cada comissió 

hi hagués una o dues persones encarregades de que totes les feines es 

desenvolupin correctament.  

Resumint, la idea que plantejo per aquesta proposta és que els alumnes 

treballin de manera assembleària. Que es faci feina en grup, que s’escoltin, es 

recolzin i que sàpiguen distribuir-se la feina. 

c) Temporització  

La part del currículum que tracta temes de medi ambient es troba en el 4rt curs 

d’ESO. Normalment és un contingut que s’imparteix a final de curs, és a dir, 

durant el tercer trimestre. Per altra banda, l’assignatura de Biologia i Geologia a 

4rt d’ESO és optativa, per tant, el grup d’alumnes amb el que es treballarà 

possiblement serà reduït, i format per persones que senten curiositat i interès 

cap aquesta disciplina. 

La temporització d’aquesta proposta és durant el 3r trimestre, on els alumnes 

que hagin elegit l’optativa dedicaran les hores d’aquesta a dur a terme una 

sèrie de tallers i activitats d’educació ambiental. Els propis alumnes, guiats pel 

professor, faran feina tres hores setmanals durant tot el tercer trimestre per 

desenvolupar les activitats proposades.  
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d) Avaluació 

L’avaluació d’aquesta proposta serà diversa: 

- Coavaluació i autoavaluació: Els alumnes hauran fet feina en grup, i per tant 

tindran la capacitat per avaluar la seva feina i participació i la dels seus 

companys. Això es faria mitjançant una rúbrica d’avaluació grupal. (Annex IV) 

 

- Memòria d’activitats: Individualment tots els alumnes aniran realitzant una 

memòria de les activitats realitzades. Aquesta haurà d’incloure un diari de la 

feina, tot el que s’ha necessitat per realitzar aquestes activitats, una valoració i 

propostes de millora. També una part de metacognició, on expressin el que han 

après fent aquestes activitats. 

 

- Treball sobre continguts curriculars de l’assignatura: Aquells continguts 

curriculars que no hagin pogut ser tractats a mode de tallers o activitats, hauran 

de ser desenvolupats d’una altra manera. La meva proposta és que els temes 

no tractats es reparteixin per grups (o bé individualment, en funció del nombre 

de temes que faltin per tractar i dels alumnes que es trobin a classe) i es faci 

una feina amb aquests. Aquest treballs inclouran una part més teòrica i de 

recerca, i una proposta d’activitat d’educació ambiental dirigida al centre, com 

el que s’ha fet amb la resta de propostes durant el trimestre. D’aquests treballs 

seria avaluada la part escrita i l’exposició oral posterior. (Annex V) 

e) Exemples pràctics 

A continuació explicaré de manera resumida exemples d’activitats i tallers que 

es podrien desenvolupar a través d’aquesta proposta: 

a. Docufòrums: Un cop cada trimestre realitzar la projecció d’un documental amb 

un debat posterior per tal de conscienciar als alumnes i despertar l’esperit crític 

i actiu. El documental es passaria durant una hora lectiva i tant alumnes com 

professorat com personal no docent podria anar-hi de manera voluntària. Els 
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alumnes encarregats d’organitzar-ho haurien de pensar preguntes per 

aconseguir crear un debat crític i participatiu. 

La quantitat de documentals que es troben avui en dia forma una llista 

interminable, alguns exemples que proposo serien: indústria alimentària (El 

mundo según Monsanto, Cowspiracy), plàstic (A plastic ocean), biodiversitat 

(Earthlings, Home), etc. 

b. Xerrades: Convidar a ponents a fer xerrades sobre algun tema relacionat amb 

el medi ambient. 

La xerrada seria durant una hora lectiva i tant alumnes com professorat com 

personal no docent podrien anar-hi de manera voluntària. Per exemple, una 

xerrada sobre Economia Circular del Concorci de Residus Sòlids i Urbans del 

Consell Insular de Menorca, ens podrien explicar com es gestionen els residus 

a Menorca, un fet desconegut per a molts. Per altra banda, dins el programa de 

Salut Jove del Consell Insular s’ofereixen moltes activitats relacionades amb el 

Medi Ambient: «Espècies invasores i exòtiques», «La vida a una bassa 

temporal», «Per què el futur necessita el bosc?», etc.   

 

c. Mercat de roba de segona ma: Incentivar l’intercanvi, el reaprofitament i donar-li 

un segon ús a la roba.  

Tots els patis durant una setmana de cada mes, els alumnes podran apropar-

se a n’aquesta paradeta i podran agafar una peça de roba per a cada una que 

deixin. D’aquesta manera s’evita la compra compulsiva de roba nova a macro 

cadenes de roba i els alumnes prenen consciència sobre els residus tèxtils que 

es produeixen.   

Aquesta activitat podria anar acompanyada d’una activitat prèvia de 

coneixement de l’estat de la qüestió així els alumnes interessats per la moda 

trobarien altres maneres més sostenibles de disfrutar-la.  
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d. Dedicar un espai per hort: Destinar un espai proper al centre, ja sigui el pati o 

alguna zona natural propera, a la creació d’un hort. 

Els alumnes interessats disposarien d’aquest espai per fer la seva plantació de 

manera ecològica, amb productes de temporada i varietats locals. Seria una 

manera d’aprendre sobre el consum de temporada, la gestió de la terra i de 

l’aigua, així com la capacitat d’autogestió. 

e. Recollida de plàstic: Dedicar una jornada d’un dia a anar a una zona en concret 

a recollir tot el plàstic trobat, ja sigui una platja o una zona d’interior. Important 

que sigui una zona natural, així els alumnes es troben en contacte amb la 

natura. 

Aquesta activitat hauria d’estar inclosa dins d’un projecte més global que tracti 

sobre la producció, reciclatge i abocament de plàstics i altres residus al mar. La 

problemàtica actual de microplàstics entrant per la cadena tròfica, l’efecte dels 

plàstics sobre les espècies marines, etc.  

f. Campanya biogot: Acabar definitivament amb el plàstic a les màquines de cafè, 

gràcies a la incorporació del biogot.  

Aquest és un got de plàstic reutilitzable de la mida de l’envàs de la màquina de 

cafè. Cada professor tindria el seu got i enlloc d’utilitzar un got de plàstic cada 

cop que vol un cafè, utilitzaria el seu biogot. Després el netejaria i així per cada 

cafè que volgués prendre.  

g. Millorar les condicions del bar: Proposar canvis en l’alimentació del bar. 

Intentar eliminar els envasos de plàstic, substituir sucs de tetrabrick per una 

liquadora que faci sucs naturals, eliminar la fleca industrial per entrepans més 

saludables, més fruita i menys sucre processada. Promoure que els productes 

del bar siguin ecològics i de proximitat. 

h. Tallers: Tallers sobre com fer sabons i cremes a partir de productes naturals. 

Tallers sobre com fer compreses reutilitzables i boc'n'rolls. 
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f) Propostes alternatives d’aplicació 

Aprenentatge basat en projectes 

Al Buck Institute for Education, dirigit per Lenz, han desenvolupat tota una 

teoria sobre les característiques que ha de tenir el treball per projectes per ser 

considerat com a tal. Apareixen sis condicions que sintetitza Saura (2019) de la 

següent manera: “el projecte ha de suposar un repte intel·lectual per l’alumne, i 

per això cal ajustar-lo a cada edat (“no ha de ser ni massa difícil ni massa 

avorrit”, resumirà Lenz); també ha de ser autèntic, és a dir, ha de tenir relació 

amb el seu context, amb les seves vides; en tercer lloc ha de ser col·laboratiu, 

els ha d’obligar a treballar amb equips i a relacionar-se amb agents de fora de 

l’escola; ha d’implicar gestió (management), no es tracta només de fer un 

projecte sinó de gestionar-lo; ha de comportar reflexió (“no pots aprendre a 

aprendre a menys que reflexionis sobre el que has après”, diu Lenz); i, per 

últim, ha de ser públic (“un cop el professor ha revisat el treball, aquest s’ha de 

fer públic, el professor no pot ser l’única audiència”).”  

 

Una vegada plantejades les línies bàsiques d’aquesta proposta, m’agradaria 

mostrar maneres alternatives de ficar-la a la pràctica com seria l'aprenentatge 

basat en projectes dins el marc de l’IES Cap de Llevant. 

A l’institut IES Cap de Llevant s’ha començat aquest curs 2018-19 una 

modalitat d’aprenentatge basada en projectes. Els departaments que volen 

formar part d’aquesta metodologia cedeixen una hora setmanal de la seva 

assignatura a la feina per projectes. Els nivells que han començat amb aquesta 

línia de feina són 1r i 2n d’ESO, amb un total de 7 hores setmanals, durant 6 

setmanes. Un cop passades les 6 setmanes, els alumnes canvien de grup i de 

projecte.  

Partint d’aquest marc, em sembla força interessant plantejar-hi aquesta 

proposta d’educació ambiental competencial com una feina per projectes. 

D’aquesta manera l’assignatura de Biologia i Geologia mantindria  la mateixa 

estructura horària durant els tres trimestres i només cediria una hora setmanal 
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a projectes, es a dir, mantindria dues hores setmanals de classes 

convencionals. La proposta no estaria només centrada en el 3r trimestre, sinó 

que tindria una continuïtat durant tot el curs. Alumnes diferents cada 6 

setmanes anirien organitzant algun taller o activitat per la resta del centre.  

Aquesta proposta està enfocada pels alumnes del nivell de 4rt d’ESO, però la 

feina per projectes de l’IES Cap de Llevant va dirigida als alumnes de 1r i 2n 

d’ESO. Per altra banda, el departament de Biologia i Geologia a n’aquest 

centre no està participant en els projectes. Això implica que algunes coses 

s’haurien de modificar en el cas de voler introduir de manera real la meva 

proposta dins aquest centre de referència.  

 

Escola Nova 21  

L’escola Nova 21 és una aliança entre centres educatius i entitats que lluita per 

un sistema educatiu avançat, que inclogui la participació de tots els sectors en 

un procés inclusiu de millora de l’educació. Es va crear el 2016 mitjançant un 

conveni entre el Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la 

Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb la Fundació “la Caixa” i la 

Diputació de Barcelona.  

481 són els centres que van acordar incorporar-se a n’aquest programa, i que 

cooperen en el procés d’actualització i canvi, a través d’una metodologia 

basada en “espirals d’indagació”. L’objectiu és que accions i procediments que 

es generin durant 3 anys als diferents centres, puguin ser emprats com a 

referents per una posterior transformació dels centres, un cop el programa sigui 

finalitzat.  

La inspiració de la proposta educativa que us presento a n’aquest treball, neix 

en el context d’Escola Nova dins el marc legal educatiu de Catalunya. Molt 

conscient de que a les Illes Balears encara no tenim aquesta llibertat d’anar 

provant per acabar transformant, m’agradaria desenvolupar la meva proposta 

d’educació ambiental competencial dins aquest marc idíl·lic. Dins els marges 
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que representa l’Escola Nova 21, aquesta seria una proposta per fer d’ella una 

optativa de durada quadrimestral dirigida als alumnes de 4rt d’ESO. El perfil de 

persones serien alumnes motivats, que han elegit aquesta assignatura, amb la 

maduresa i autonomia d’un nen d’aquest nivell. 

La comissió ambiental 

Una altra manera és desenvolupar aquesta proposta és a través de la comissió 

ambiental del centre. Una comissió formada per un gruix d’alumnes amb 

potencial i motivats, que vagin realitzant activitats i tallers d’educació ambiental 

durant tot un curs escolar. De manera idònia, professorat i alumnat treballen de 

manera conjunta, tot i que la creativitat i el desenvolupament de les activitats 

naixeria en els alumnes. Els professors que formen part de la comissió 

ambiental tindran només la responsabilitat de guiar als alumnes, de donar-los 

consells, mostrar-los com fer diferents tasques de caire més administratiu o 

legal, però sense agafar cap mena protagonisme, només ajudant.  

Considero que la part del professorat que forma la comissió ambiental hauria 

de seguir realitzant les seves tasques: fer feina per aconseguir una correcta 

separació dels residus i reciclatge, impulsar el transport sostenible, remarcar 

dies senyalitzats importants pel medi ambient, etc, i que per altra banda, els 

alumnes haurien de desenvolupar activitats què ells han decidit. La manera de 

fer feina conjunta consisteix simplement en una coordinació: alumnes i 

professors que formen la comissió es reunirien un cop cada mes o cada dues 

setmanes i es posarien al dia amb la feina que fan, el que volen aconseguir i 

com ho volen fer. D’aquesta manera, poden col·laborar i ajudar-se. 

La comissió ambiental té la saviesa, ja que porta molts anys fent feina per la 

sostenibilitat del centre i coneix de primera ma l’organització en molts aspectes, 

en canvi, els alumnes porten aire fresc ple de noves idees, de motivació, de 

inspiracions noves i molta energia amb la que treballar.  
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7. Conclusions 

Per començar diria que és necessari treballar molt més l’educació ambiental 

als centres.  Aquesta engloba un ventall molt ampli, de fet considero que la 

seva transversalitat és tanta que es podria tractar a totes les assignatures 

sense fer-la present com a tal; sempre hi ha una part de sostenibilitat amb la 

que relacionar qualsevol tasca i què s’hauria de tenir molt més present en totes 

les disciplines. No estic parlant només a nivell d’assignatures, sinó anar més 

enllà i englobar aspectes de la convivència d’un centre: sobirania alimentària, 

oferta al centre de productes de proximitat i ecològics, transport sostenible, 

energia neta, reflexionar i reutilitzar abans de reciclar, manteniment i gestió dels 

recursos materials, etc. 

Per altra banda, considero imprescindible tenir més en compte les 

necessitats dels alumnes. Es veu clarament com varia la motivació d’aquests 

alhora de treballar quan se’ls imposa la temàtica o quan el que treballen són 

temes del seu interès. Entenc que és molt difícil estimular-los, i més avui en dia 

que es troben en una constant entrada d’informació a través de les noves 

tecnologies. Dins els límits possibles, és important escoltar als alumnes, estar 

atents a les seves necessitats, deixar-los debatre i experimentar sobre aquells 

temes pels que més interès mostren. Un context teòric de conceptes sempre 

lligat a una aplicació pràctica, perquè d’aquesta manera els alumnes trobin 

un sentit a n’allò que estan aprenent.  

Un altre aspecte a remarcar és la necessitat urgent que tenen molts centres de 

renovar-se, i no solament en el camp ambiental. Els docents s’han d’armar de 

valor i intentar innovar. És molt fàcil i còmode quedar-se amb les mateixes 

activitats, treballs i dinàmiques any rere any, però la satisfacció i el creixement 

personal comença quan ens replantegem què estem fent i perquè ho estem 

fent d’aquesta manera. Tot i així, per molts centres i professors és difícil, ja que 

la legislació de l’educació dona molt poca llibertat a la improvisació. Només 

aquells més radicals amb necessitat d’innovar acaben provant maneres noves. 

Per aquest motiu estic tant d’acord amb exemples com el de l’Escola Nova 21. 

Es necessiten dues coses:  voluntat i capacitat d’innovar. 
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L’educació ambiental és important implementar-la als centres, però també s’ha 

de potenciar el contacte amb la natura. Les activitats poden ser enfocades 

per les persones del centre, però moltes es poden desenvolupar fora d’aquest 

El primer pas per aconseguir una sensibilització ambiental és el contacte 

directe amb la natura: entendre-la per després estimar-la. Connectar amb la 

natura és imprescindible per començar a ser conscient de la importància què 

suposa en la nostra vida.  

Per altra banda, el replantejament de la metodologia amb la que s’educa, per 

tal d’aconseguir incloure de manera orgànica el desenvolupament de les 

competències clau. En la societat en la que vivim, és torna cada dia més 

important tenir eines per poder fer una gestió emocional dels sentiments i de 

les relacions socials. És imprescindible que durant l’educació secundària no es 

tallin les ales als alumnes, s’haurien de potenciar metodologies més centrades 

en el desenvolupament humà de les persones: relacions humanes, habilitats 

socials, gestió emocional, expressió oral, sentiment d’equip, escoltar-se, cedir, 

compartir coneixements, crear projectes comunitaris, etc. Per desgràcia 

aquestes competències molts cops queden fora de les prioritats de l’educació 

formal. Per això és molt important observar, comparar i aplicar les 

metodologies de l’educació no formal i l’aprenentatge social que en resulta: 

colònies, campaments d’estiu, els escoltes, els esplais,... són espais que 

ajuden al desenvolupament personal dels infants i adolescents.  

I per concloure, comentar que davant la crisis actual és clau saber de quina 

manera s’ha d’educar i mitjançant quins valors. Les generacions futures han de 

desenvolupar un pensament crític i transversal per poder solucionar la gran 

crisis ambiental i social que se’ns cau a sobre. Les escoles han d’ensenyar a 

mobilitzar als alumnes perquè adoptin un paper actiu com a defensors, 

organitzadors, empresaris socials i líders de tota mena. Amb projectes com el 

que proposo a n’aquest treball, ens apropem a una educació que farà possible 

el desenvolupament de totes aquestes capacitats per fer de les generacions 

futures, unes generacions plenes de consciència ambiental i lluitadores 

per un desenvolupament sostenible. 
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Memòria Coordinació medi ambiental 

 

Professorat 

 
La comissió s’ha reunit una vegada cada setmana o dues setmanes els dilluns de les 

9:50 a les 10:45. 

 
Resum de les reunions: 

 
- Durant les reunions s’han acordat les activitats de centre i pels projectes de la 

comissió. 

- S’ha acordat que els projectes que es realitzaran són el de “centres 

ecoambientals” i el de “centres promotors de la salut”. 

- Els coordinadors dels projectes són: 

- Margalida vicens pel de centres promotors de la salut. 

- Josep Quintana pel de centres ecoambientals. 

- S’acorden un total d’onze activitats per centres ecoambientals i dinou per 

centres promotors de la salut. 

- Es van afegir tres activitats més a centres ecoambientals per suggerència 

d’altres professors que no estaven a la comissió. 

- Es van realitzar totes les activitats a excepció de dues. 

- Una de les activitats, la gimcana de medi ambient, es va realitzar el dia 16 

d’abril per fer-ho coincidir (una setmana abans per la coincidència de les 

vacances de pasqua) amb el dia de la Terra. 

- Es va continuar amb l’activitat d’aules netes (per primera vegada en molt de 

temps ha guanyat un grup de 4t i no un de 1r d’ESO) 

 
Acords i propostes de millora: 

 
- Pel proper curs es proposa que el concurs d’aules netes tingui la col·laboració del 

personal de neteja. 

- Es proposa (per part de direcció) que els premis no siguin monetaris (regals de 

sortides, …) si no una cosa més en la línia mediambiental. 

- Es demana que es separi la part de centres ecoambientals i la de centres promotors 

de la salut en dos comissions diferents. 

- Es demana que el coordinador de medi ambient sigui un membre d’un departament 

de ciències (es proposa a Joan Clapés pel curs que ve). 

- Es demana que la coordinació de centres promotors de la salut, com a nova 

comissió, sigui per un membre del departament de dietètica (actualment ho és 

Margalida Vicens). 

 
A continuació es detallen les memòries dels dos projectes on hi consten les 

activitats realitzades: 

 
Execució del projecte ambiental 

Annex I – IES Josep Miquel Guardia 
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Durant el curs s’han pogut fer la majoría d’activitats plantejades, però en alguns casos 

la desmotivació i la deixadesa de l’alumnat ha fet que no surtin de la millor forma 

possible. En el cas del professorat que no és de la comissió, s’ha de dir que s’han 

incorporat, de forma espontània, algunes activitats que han anat sorgint a les aules de 

2n de batxillerat o de 3r d’ESO. 

 

Activitats per eixos temàtics: 

Grau d’assoliment dels objectius : 

1. Dur a terme una auditoria de residus al centre educatiu. (nivell d’assoliment 4 → Es va 
poder auditar, amb un formulari informàtic, però el resultat no va ser gaire positiu) 

2. Millorar la gestió dels residus al centre (selecció adequada i fer-los arribar al punt 

adequat ) i implicar-hi tota la comunitat educativa. (nivell d’assoliment 3 → Encara es 
donen casos de mescles de residus en quasi tots els nivells) 

3. Integrar en el currículum coneixements sobre la gestió dels residus que capacitin per 

a l’acció responsable. (nivell d’assoliment 4→ hi ha matèries que utlitzen aquest eix 

 

Valoració global (marcau amb una X) 
Insuficie 
nt 

Suficient 
Satisfacto 
ri 

Molt 
satisfacto 
ri 

Nivell de satisfacció del procés   X  

Nivell de satisfacció del resultat   X  

Nivell d’implicació de la Comissió   X  

Nivell de satisfacció dels professors   X  

Nivell de satisfacció dels alumnes   X  

Nivell de satisfacció de l’organització 

del Programa 

  
X 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Eix temàtic : RESIDUS 

Observacions generals sobre el projecte executat 
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temàtic per aprofundir en alguns conceptes de matèria, com economia, anglès, biologia, 
...) 

4. Reduir la generació de residus ( de paper, de envasos, no reciclables, ...). (nivell 
d’assoliment 4→ Hi ha reducció, però encara es pot millorar) 

5. Reutilitzar la fracció orgànica de residus (fer compost, menjar per als animals). (nivell 
d’assoliment 2→ es va iniciar un projecte de compostadora, però la falta de temps no ha 
ajudat) 

6. Aconseguir espais de trobada i instruments que possibilitin la participació de tota la 

comunitat educativa, especialment de l’alumnat, en la presa de decisions. (nivell 
d’assoliment 4→ en  les  aules  de  primer,  durant  alguns  patis  es  trobaven  grups  d’alumne  
sper treballar sobre les activitats de la comissió) 

7. Fer una bona comunicació de les actuacions que es duen a terme relacionades amb 

els residus. (nivell d’assoliment 3 → La forma més ràpida de comunicar és mitjançant les 
tutories i els panells, però no sempre són eficients) 

8. Fomentar la reutilització dels llibres de text i de lectura. (nivell d’assoliment 3 --< el 
programa de reutilització està present, però de vegade sno s’utilitza de la millor forma 
possible) 

Activitats 

- Concurs aula sostenible. 

- Ecoauditoria, test de coneixement sobre els residus. 

- Visita a la planta de tractament de residus. 

- Fer compost amb els residus generats al centre. 

- Càlcul de la despesa (mensual, anual, setmanal…) de materials reciclables (paper, 

vidre, envasos lleugers…) 

- Tenir un lloc (suro, panell…) adjudicat a medi ambient on es posin totes les 

notícies i esdeveniments relacionats amb el medi ambient. 

- Crear la comissió mediambiental d’alumnes. 

Afegides: 

- Bosses de plàstic 

- Gimcana de medi ambient 

- Plastic challenge (Anglès) 

 

 

Activitat 1: Concurs aula sostenible. 

Descripció detallada: Com cada any es puntua la netedat, gestió de residus, .. de cada 

aula/grup del centre. 

Destinataris (nivell educatiu): Tot l’alumnat d’ESO 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Una millora general en el manteniment ambiental de les 

aules 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 

Depenent del nivell, 1r → 4, 2n → 3, 3r → 2, 4t → 5 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): Els grups més 

eficients han estat bastant implicats, però altres ho han estat molt poc. En general es 
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necessita un canvi en la forma de fer aquesta activitat perquè sigui més motivadora i 

eficient. 

 

Propostes de millora: S’han de plantejar canvis, major implicació de l’alumnat i major 

planificació des del professorat en general. 

Activitat 2 Ecoauditoria, test de coneixement sobre els residus. 

Descripció detallada: Es va elaborar un test que avaluava els coneixements sobre 

residus i la seva gestió a tota la comunitat educativa. 

Destinataris (nivell educatiu): Tota la comunitat educativa. 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Saber el grau de coneixement del tema a la comunitat 

educativa 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 

Propostes de millora: 

La comissió de medi ambient no pot estar present en tot moment a totes les aules, es 

necessita qu a les tutories, o matèries que s’ofereixin, es faci més feina perquè aquest 

formulari arribi a tothom. 

Activitat 3 Visita a la planta de tractament de residus. 

Descripció detallada: Es volia fer una visita a la planta de gestió de residus de l’illa 

Destinataris (nivell educatiu): 1r d’ESO 

Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: No s’ha pogut fer 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 0 

Propostes de millora: S’ha de poder planificar millor i que les sortides d’altres matèries 

i les de la comissió es puguin fer sense interferències. 

Activitat 4 Fer compost amb els residus generats al centre. 

Descripció detallada: Es varen fer els plànols i estava plantejat per fer un compostador 

amb un nivell (1r de Batxillerat), però no s’ha pogut fer per falta de temps. 

 
Destinataris (nivell educatiu): Tot el centre, però 1r de batxillerat eren els que havien de 

fabricar-ho. 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: No s’ha pogut aconseguir. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 2 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2 
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Propostes de millora: Programar amb més antelació per poder desenvolupar tota 

l’activitat. 

 

Activitat 5 Càlcul de la despesa (mensual, anual, setmanal…) de materials reciclables 

(paper, vidre, envasos lleugers…) 

 

Descripció detallada: Durant la prova de la gimcana es va fer una activitat on s’havia de 

calcular la despesa, en quantitat d’arbres, de paper a l’institut. A més, després havien 

de sugerir formes en les que es pugui reduir aquesta despesa. 

Destinataris (nivell educatiu):1r, 2n i 3r d’ESO. 

Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Un major coneixement de la quantitat d’arbres que s’han 

de tallar per utilitzar paper, i sobretot a no utilitzar i llençar paper de qualsevol forma. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

Propostes de millora: 

Activitat 6 Tenir un lloc (suro, panell…) adjudicat a medi ambient on es posin totes les 

notícies i esdeveniments relacionats amb el medi ambient. 

Descripció detallada: Es va demanar que s’habilités una zona, fora de la sala de 

professor, per posar les notícies i activitats de la comissió. 

Destinataris (nivell educatiu): Tota la comunitat educativa 

Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: No s’ha aconseguit un panell, però tenim permís per 

posar la informació per tot el centre si és necessari. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 

Propostes de millora: 

Activitat 7: Crear la comissió mediambiental d’alumnes. 

Descripció detallada: Es va voler crear una comissió d’alumnes on ells poguessin 

intervenir en les activitats. 

Destinataris (nivell educatiu): Tot l’alumnat interessat. 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Els alumnes interessats han estat els de 1r d’ESO, i en 

una activitat el 3r d’ESO. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 
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Propostes de millora: S’ha de seguir treballant perquè els alumnes formin part de la 

comissió, amb un any no serveix perquè funcioni. 

Activitat 8 Gimcana de medi ambient 

Descripció detallada: Uns dies abans de les vacances de pasqua, coincidint que durant 

les vacances es celebra el día de la Terra, es va fer una gimcana on totes les proves han 

estat relacionades amb el medi ambient. 

 
Destinataris (nivell educatiu): 1r i 2n d’ESO com a participants i 3r d’ESo com a 

col·laboradors en les proves. 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Es va aconseguir que una gran part de l’alumnat pogues 

aprendre coses noves que no sabien o no estaven segurs (com va demostrar 

l’auditoria). En les activitats van aprendre a separar bé alguns materials que no sabien 

(com els CD’s) o aprendre curiositats medi ambientals sobre la Terra que desconeixien. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

Propostes de millora: Els grups de 1r d’ESo van funcionar bé, però es necessita revisar 

la feina dels grups de 2ni 3r per valorar futures participacions. 

Activitat 9 Bosses de plàstic 

Descripció detallada: Des de la matèria d’economia (la professora Noelia Martinez) a 

segon de batxillerat, s’ha impulsat un projecte on els alumnes donaven a conèixer la 

problemàtica dels plàstics (cartells informatius i xerrades a les aules) i posaven 

solucions, com la venda de bosses reutilitzables. 

Destinataris (nivell educatiu): Tota la comunitat educativa. 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: En general que tothom vegi el problema dels plàstics 

amb uns altres ulls i contempli la utilització de bosses reutilitzables. 
● 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

Propostes de millora: 

 
Activitat 10 Plastic challenge (Anglès) 

Descripció detallada: A la matèria d’anglès a 4t d’ESO, amb la professora Beatriz 

Rodríguez com encarregada, s’han treballat temàtiques relacionades amb la 

contaminació (de plàstics, el sòl, …), amb presentacions obertes a la resta del centre. 

 

Destinataris (nivell educatiu): 4t d’ESo i tots els alumnes i personal docent i no docent 

que vulgui participar en les presentacions. 
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Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 

Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

Propostes de millora: 

 

 
● 



36 

 

 
 

Eix temàtic Hort i jardí 

Grau d’assoliment dels objectius 

1. Fomentar el respecte a la agroecologia. (nivell d’assoliment 3 →No hi ha prou nivells on 
l’ecologia es pugui donar de forma més concreta, només a 4t i un poc a 1r d’ESO) 

2. Crear, mantenir i estudiar un petit jardí o hort sostenible i ecològic. (nivell 
d’assoliment 4 →Alguns alumnes han pogut desenvolupar l’hort/jardí i agafar interès pel 
tema) 

3. Sensibilitzar els alumnes sobre els beneficis dels aliments de temporada i locals. 

(nivell d’assoliment 4 →a 3r d’ESo hi ha una unitat dedicada a l'alimentació on s’ha parlat 
d’això, i als graus formatius de dietètica s’ha treballat durant tot l’any en l’alimentació 
sana mitjançant projectes) 

4. Fomentar que es valorin els aliments i que no es tudin. (nivell d’assoliment 4 → s’ha 
treballat de la mateixa forma que a l’objectiu anterior) 

5. Elaborar compost amb restes d’aliments i fullaca, a fi d’obtenir adob orgànic per a 

l’hort o el jardí. (nivell d’assoliment 2 → s’ha  plantejat  i  estava  sobre  el  paper  elaborar-
lo, però ha faltat temps i dedicació) 

Activitats 

- Fer compost amb les residus produïts al centre. 

- Rehabilitar l’hort escolar. 

- Conscienciar a l’alumnat sobre l’alimentació sana i de temporada. 

Activitat 1 Fer compost amb les residus produïts al centre. 

Descripció detallada: Es varen fer els plànols i estava plantejat per fer un compostador 

amb un nivell (1r de Batxillerat), però no s’ha pogut fer per falta de temps. 

 
Destinataris (nivell educatiu): Tot el centre, però 1r de batxillerat eren els que havien de 

fabricar-ho. 

 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: No s’ha pogut aconseguir. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 2 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2 

Propostes de millora: Programar amb més antelació per poder desenvolupar tota 

l’activitat. 

 
Activitat 2 

Descripció detallada: Rehabilitar l’hort escolar. 

Durant tot el curs alguns professors (com Xavi Gisbert) han participat en la 

rehabilitació de l’hort escolar amb un grup d’alumnes, que hi treballaven de forma 

constant unes hores a la setmana i l’han mantingut en funcionament. 

Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Qie l’hort torni a funcionar, amb plantes de l’illa i 

algunes productores d’alimnets (cebes, tomàtics..). 

Activitats per eixos temàtics: 
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● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

Propostes de millora: Que alguns grups, durant les temàtiques concretes de plantes o 

ecologia (a biologia) puguin anar-hi per aprendre de forma pràctica el que veuen a 

l’aula. 

Activitat 3 

Descripció detallada: Conscienciar a l’alumnat sobre l’alimentació sana i de temporada. 

Paral·lelament al projecte de centres ecoambientals s’ha treballat amb el projecte de 

centres promotors de la Salut, la seva coordinadora (Marga Vicens de la comissió de 

medi ambient) ha treballat molt amb els seus alumnes (Dietètica) sobre aquest tema, i 

han estès tota aquesta informació a la resta del centre. 

A tercer d’Eso s’ha treballat molt aquest tema a les unitats d’alimentació i de Salut, on 

parlàvem de les dietes, dels tipus d’aliments… 

Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Un alt coneixement per part dels alumnes de la bona 

alimentació. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

Propostes de millora: FEr un projecte a tercer d’ESO sobre el sucre, des de totes les 

seves perspectives (de salut, de producció …) 
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MEMÒRIA DE 1r CFGS DIETÈTICA CURS 2018/19 

(COMISSIÓ MEDI AMBIENT) 

-IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA- 

 
 

DIRIGIT A: 1r curs del CFGS de Dietètica 

MÒDULS I ASSIGNATURES: Alimentació Equilibrada, Control Alimentari 

PROFESSORA: 

DEPARTAMENT: Sanitat 

CURS: 2018/2019 

CENTRE: IES Josep Miquel Guàrdia 

EIX TEMÀTIC: Sobirania alimentària (Consum Responsable) 

 

 
INTRODUCCIÓ 

La idea va sorgir a principis de curs entre professor-alumnes al curs de 1r CFGS 

Dietètica i el departament de Biologia. A 3r d’ESO es va voler treballar junt amb 

primer i segon del cicle formatiu de dietètica un projecte anomenat Slow Food de 

forma internivells. A 3r d’ESO d’ESO es treballà en el tema de nutrició els sucres 

dels aliments amb la realització d’una experiència de laboratori i a dietètica el 

producte local. Km0., tutoritzat per en Toni Campsde la ONG Sobirania Alimentària 

dintre del programa del curs 2018/2019 d’Alimentacció. 

A 1r de dietètica en paral·lel, es va voler treballar des de l’inici, en el mòdul 

Alimentació Equilibrada i Control Alimentari de forma transversal, un eix emmarcat 

en el concepte de sostenibilitat, el Consum Responsable. D’aquest i partint d’una 

enquesta inicial anònima passada als alumnes, sorgiren 10 temes per a treballar, els 

quals quedaren de forma integrada dintre de la programació a desenvolupar. Es 

treballaren d’una forma senzilla, ràpida, de fàcil comprensió i sempre donant-li una 

aplicabilitat a la vida quotidiana. Donant-los les eines necessàries per a ser capaços 

de sensibilitzar, conscienciar i saber transmetre els coneixements apresos més enllà 

de les aules. 

 

 
PROCEDIMENT (1r DIETÈTICA) 

-  D’una banda, els alumnes a partir d’una enquesta inicial relacionada 

amb conceptes generals sobre sostenibilitat triaren una temàtica a treballar 

durant tot el curs en forma de projecte, l’Slow Food, Km 0. Aquest projecte 

es treballà de forma transversal entre els alumnes de 1r i 2n de dietètica,  

i 3r d’ESO dintre del programa socioeducatiu «Alimentacció» en el 
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projecte «Alimentacció a secundària. 2a part» per part de Justícia 

Alimentària. La temàtica es treballà en hores d’Alimentació Equilibrada i 

Control Alimentari a 1r de Dietètica; en el mòdul d’Educació Sanitària a 2n de 

Dietètica i a Biologia a 3r d’ESO. Es realitzà en grups petits i realitzaren una 

investigació-recerca per acabar generant un producte final, en forma 

d’exposicions orals, exposició per al centre, vídeos, intercanvis 

d’experiències, etc. El temps que es dedicà per setmana fóu d’una sessió (1 

hora per setmana). 

 

 
- Per altra banda, es treballaren 10 fitxes sobre Consum Responsable quedant 

integrades dintre de les programacions a desenvolupar en els dos mòduls. Es 

treballaran de forma senzilla, ràpida, de fàcil comprensió i sempre donant-li 

una aplicabilitat a la vida quotidiana. Donant-los les eines necessàries per a 

ser capaços de sensibilitzar, conscienciar i saber transmetre els  

coneixements apresos més enllà de les aules. El temps que es dedicarà per 

cada fitxa és de dues/tres sessions per mes (2 o 3 hores per mes). 

 

 
● Durant el segon trimestre en el bloc de Bromatologia dels aliments del mòdul 

d’Alimentació Equilibrada, es realitzà l’activitat de Màster Xef Saludable 

després de cada nucli formatiu amb la realització i elaboració de receptes a la 

cuina de l’institut per parelles. Aquesta activitat es va fer en els següents 

nuclis formatius: 

 

 
✔ NF10- Llet i derivats 

✔ NF11- Carn, peix i ou 

✔ NF12- Llegums o lleguminoses 

✔ NF13- Verdures, hortalisses i fruites 

✔ NF14- Cereals i derivats 

✔ NF15- Aliments grassos 

✔ NF16- Altres aliments d’interès 

✔ NF17- Begudes estimulants, alcohòliques i no alcohòliques 
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ACTIVITATS REALITZADES 

● Les activitats a 1r de dietètica es treballaren en forma de fitxes (adjuntes a 

l’annex) al llarg del curs i els temes tractats foren els següents en els mòduls 

d’Alimentació Equilibrada i Control Alimentari i s’avaluaren amb una nota 

numèrica del 0 al 10 amb l’ajuda d’una rúbrica de correcció segons el cas 

(treball de recerca, exposició oral, etc.): 
 

Núm. 
fitxa 

 

TÍTOL FITXA 

 

Conceptes treballats 

 

Activitats 

Programació 
Alimentació 

Equilibrada i Control 
Alimentari 

 
0 

 

 

Enquesta inicial 

 

 

-Sostenibilitat 

Enquesta inicial anònima amb 
preguntes tancades amb posterior 
valoració dels resultats oral a classe 
i tria de temes a treballar 
(individual) 

 

NF1. Conceptes generals 
relacionats amb 
l'alimentació (AE) 

 
 

 
1 

 
 
 

Slow Food 

-Alimentació saludable 
-Productes de 
temporada 
-Agricultura sostenible 
-Comerç just 
-Consum responsable 
-Sostenibilitat 
-Economia local 

 

Introducció al projecte “Slow food” 
amb una petita investigació i treball 
de recerca per a contestar una 
sèrie de preguntes plantejades a 
l’inici sobre la temàtica. 

 

NF1. Conceptes generals 
relacionats amb 
l'alimentació (AE) 

 
 

 
2 

 
 
 

 

Els secrets del sucre 

-Indústria sucrera 
-Obesitat 
-EFSA 
-Stevia 
-Aliments refinats 
-Diabetis 
-Colesterol 
-Triglicèrids 
-Hipertensió 

 

Visualització de dos vídeos: 
“Sobredosis de azúcar” de la Noche 
Temática de TV2 i “Stevia, la hierba 
dulce” de Josep Pàmies; i 
respondre una sèrie de preguntes 
(individual) 

 
 
 

NF3. Glúcids. Classificació. 
Funcions. Necessitats (AE) 

 
 

 
3 

 
 
 

Producte 
local-Kilòmetre zero 

 
 

 

-Producte local 
-Kilòmetre zero 
-Slow food 

Treball de recerca sobre el 
producte local i de kilòmetre zero 
per a donar resposta a una sèrie de 
preguntes i elaborar un menú 
saludable emprant només 
productes locals, indicant a quins 
establiments de Menorca s’han 
adquirit, amb la posterior 
presentació a classe (individual) 

 
 

 

NF28. Comportament 
alimentari. Consell 
nutricional familiar (AE) 

 
4 

 

 
Disruptors endocrins 

-Disruptor endocrí 
-Plàstics 
-Bisfenol A 
-Retardants de flama 
-Parabens 

Visualització del vídeo: “Disruptors 
endocrins: falses hormones” del 
programa Quèquicom de TV3 i 
respondre una sèrie de preguntes 
(individual) 

 

NF5. Alteracions dels 
aliments. Causes (CA) 

5 
 
Plantes culinàries 

-Plantes aromàtiques 
d’interès culinari 

Preparació i presentació de 2 
plantes d’interès culinari amb 
l’elaboració de fitxes (individual) 

NF14- Hortalisses, 
verdures, fruites i derivats 
(AE) 
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6 

 
 
 

La sobrepesca, els 
microplàstics i els 
metalls pesants 

-Sobrepesca, 
sobreexplotació 
-Microplàstics a l’aigua 
i als organismes 
-Metalls pesants en els 
aliments 
-Producció intensiva 
-Aqüicultura 
-Pinsos animals 
-Contaminació marina 

 
Treball de recerca sobre la 
sobrepesca, els microplàstics i els 
metalls pesants per a donar 
resposta a una sèrie de preguntes 
(individual) sobre la problemàtica 
ambiental marina i la seva 
repercussió a la nostra alimentació 
i salut. 

 
 
 

 
NF5. Alteracions dels 
aliments. Causes (CA) 

 
 

 
7 

 
 
 

Hi ha un altre tipus 
d’agricultura? 

-Agricultura 
convencional 
-Agricultura ecològica 
-Biodiversitat 
-Plaguicides 
-Cicle de la matèria 
-Etiqueta europea 
-Etiqueta Comunitat 
Autònoma 

 
 

Treball de recerca sobre 
l’agricultura ecològica per a donar 
resposta a una sèrie de preguntes 
(individual) 

 
 

 
NF28. Comportament 
alimentari. Consell 
nutricional familiar (AE) 
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Els transgènics 

-Transgènics 
-Aliments modificats 
genèticament 
-Etiquetatge OGM 

Treball de recerca sobre els 
transgènics per a donar resposta a 
una sèrie de preguntes (individual) 

NF9. Influència de la 
tecnologia sobre el valor 
nutritiu dels aliments (CA) 

 
 

9 

 
 

El comerç just 

 

 
-Comerç just 
-Etiquetes 

Treball de recerca sobre el comerç 
just per a donar resposta a una 
sèrie de preguntes i elaborar un 
menú saludable emprant només 
productes de comerç just 
(individual) 

 

NF28. Comportament 
alimentari. Consell 
nutricional familiar (AE) 
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Residu zero a la 
cuina 

 
 
 

 
-Residu zero 

Treball de recerca sobre 
l’aplicabilitat del residu zero a les 
cuines acompanyada d’una 
aportació d’idees dins l’aula per a 
poder dur-ho a terme a casa. A 
l’annex es pot veure un exemple de 
treball d’uns alumnes per a 
comprovar la transferibilitat més 
enllà de l’institut 

 
 

 
NF28. Comportament 
alimentari. Consell 
nutricional familiar (AE) 

 

 

● El dia 06 de març de 2019 es va dur a terme l’activitat anomenada “Mercat 

transparent” amb el ponent Toni Camps de la ONG Sobirania Alimentària en 

el curs de 1r CFGS Dietètica. Aquesta activitat consisteix en representar la 

compra familiar de productes aparentment “frescos”, descobrir i reflexionar 

sobre els seus impactes ambientals, socials i econòmics, així com de quina 

manera ens informen els productes d’aquests fets. Es pretén entreveure 

l’efecte de la nostra compra d’aliments sobre la salut del planeta alhora que 

ens fem conscients de la falta d’informació que rebem sobre els productes 

alimentaris i guanyem responsabilitat sobre els efectes causats per les 

nostres compres. Amb l’objectiu de reflexionar sobre les conseqüències 
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econòmiques, socials i ambientals del nostre consum alimentari. Activitat 

emmarcada dintre de la programació del mòdul de Control Alimentari. Varen 

assistir un 87,5% dels alumnes i les valoracions finals varen ser positives i 

motivadores. 

● El dia 13 de maig de 2019 es va dur a terme l’activitat anomenada “El rol de 

gènere i l’alimentació” amb el ponent Toni Camps de la ONG Sobirania 

Alimentària en el curs de 1r CFGS Dietètica. Activitat emmarcada dintre de la 

programació del mòdul de Control Alimentari. Varen assistir un 60% dels 

alumnes i les valoracions finals varen ser positives i motivadores. 

● El dia 23 de maig, es va realitzar una sortida al IES Biel Martí de Ferreries per 

a fer un intercanvi d’experiències amb els alumnes de 3r d’ESO del seu 

centre, els quals han dut a terme un projecte durant el curs sobre sobirania 

alimentària. L’intercanvi es va realitzar de la següent forma: 

● 1.Ens varen exposar diferents vídeos elaborats per ells sobre el seu projecte 

d’aquest any. 

● 2. Els nostres de dietètica exposaren el que s’ha treballat i de quina manera 

ho han fet sobre el nostre projecte “Slow food. Km0”. 

● Els dies 18 i 19 de juny es realitzà a la fira de la ciència del centre una 

exposició del projecte “Slow food. Km0” i una mostra/taller gastronòmica amb  

productes de temporada donant difusió al treballat durant el curs. 
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ANNEX 

FITXA 0. ENQUESTA INICIAL ANÒNIMA 
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*RESULTATS ENQUESTES curs 2018/19 
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FITXA 1. SLOW FOOD 
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FITXA 2. ELS SECRETS DEL SUCRE 
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FITXA 3. PRODUCTE LOCAL. KILÒMETRE ZERO 
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FITXA 4. DISRUPTORS ENDOCRINS 
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FITXA 5. PLANTES CULINÀRIES 
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FITXA 6. LA SOBREPESCA, ELS MICROPLÀSTICS I ELS METALLS PESANTS 
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FITXA 7. HI HA UN ALTRE TIPUS D’AGRICULTURA? 
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FITXA 8. ELS TRANSGÈNICS 

 
 
 
 
 
 

 

FITXA 9. EL COMERÇ JUST 



69 
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FITXA 10. RESIDU ZERO A LA CUINA 
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MEMÒRIA DE LA COORDINACIÓ: Coordinació Medi Ambient 

 
Execució del projecte ambiental 

 

 

Valoració global (marcau amb una X) Insuficient Suficient Satisfactori 
Molt 
satisfactori 

Nivell de satisfacció del procés    x 

Nivell de satisfacció del resultat    x 

Nivell d’implicació de la Comissió   x  

Nivell de satisfacció dels professors   x  

Nivell de satisfacció dels alumnes    x 

Nivell de satisfacció de l’organització del 
Programa 

   
x 

 
 

Observacions generals sobre el projecte executat 

Valoram molt positivament les activitats desenvolupades al llarg del curs. S’han assolit bona part dels 
objectius previstos. 

 
 

Per als centres amb intencions i centres que participen per 2n any, observacions sobre l’auditoria 

No s’ha pogut fer l’auditoria sobre l’aigua, ja que el projecte d’aigua estava enfocat al municipi. Llavors, 
el que s’han fet són enquestes sobre el coneixement, i usos de l’aigua al municipi de Ferreries. 

 

 

 
Activitats per eixos temàtics: 

 

IES BIEL MARTI 

MEMORIA DE LA 

COORDINACIÓ 

DATA: 
25/06/2019 

Annex II – IES Biel Martí 
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Eix temàtic: AIGUA 

Grau d’assoliment dels objectius (han de coincidir amb els que vàreu seleccionar a principi 
de curs). Valorau-los de 0 (no assolit) a 5 (completament assolit). 

1. Dur a terme una auditoria de l’aigua al centre educatiu. 0 
2.  Integrar en el currículum coneixements sobre el cicle de l’aigua que capacitin per a l’acció 

responsable 5 
3. Vincular l’experiència d’aprenentatge escolar amb la implicació en l’entorn social de l’alumnat 

en referència a la problemàtica de l’aigua a Menorca. 5 
 

4. Conscienciar a l’alumnat de la importància de no malgastar l’aigua. 5 
5. Evidenciar la despesa d’aigua de Ferreries i Menorca en relació a altres indrets del món com 

Barcelona, Londres, Àfrica. 5 
6. Donar a conèixer el volum d’aigua que gastem en les activitats quotidianes: dutxa, bany, 

rentaplats, rentadora. 5 
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Activitats (s’hi han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i cada activitat ha d’incloure 
tota la informació que es demana.) 
 

Activitat 1: Celebració Dia Mundial de l’Aigua. 
Descripció detallada: 
En motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua de dia 22 de març, hem realitzat una exposició 
d’escultures al pati. Les escultures han estat realitzades pels alumnes de 1r d’ESO durant la sessió 
dedicada a Projectes. Mitjançant aquesta exposició es mostra: 
 

- La comparació entre el consum per persona i dia d’un habitant d’Àfrica i de Ferreries. 
- També podem percebre quines són les diferències, pel que fa a la despesa d’aigua, quan ens 

dutxem, si omplim la banyera o si ens fem net les dents amb l’aigua oberta. 
- Despeses d’aigua d’una rentadora i rentaplats. 
- Finalment s’ha exposat un dipòsit amb el volum d’aigua que gasta una persona durant mig 

any. 
 
Destinataris (nivell educatiu): Com hem dit anteriorment, aquesta activitat l’han realitzat els alumnes 
de 1r d’ESO però s’ha exposat al pati del centre per tal que pugui arribar a tot l’alumnat. (ESO, 
Batxillerat i Cicle Formatiu i Formació Professional Bàsica). També visitaran l’exposició els professors/es 
del centre. A més, els alumnes de 1r d’ESO han fet una lectura explicant allò exposat. 

 
 

Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Que tots prenguem consciència de la gran quantitat d’aigua que 

gastem. Els volums d’aigua es representaven en garrafes d’aigua de manera que era 
s’expressava de forma molt visual. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): El grau d’aprenentatge dels alumnes que 
han realitzat el projectes és de 5. El grau d’aprenentatge de la resta de l’alumnat 3. 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

Propostes de millora: 

Activitat 2: Projecte “L’aigua un bé escàs” a 1r d’ESO. Descripció: 
Els alumnes de 1r han treballat el projecte de l’aigua a l’assignatura de projecte. 
 

Les etapes del projecte han estat: 
- Conèixer el cicle de l’aigua natural, conèixer el cicle de l’aigua de ferreries 
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- Els aqüífers de Menorca. Construcció de maquetes. 
- Visita dipòsit municipal, municipi i xarxa de distribució, depuradora… 
- Realització d’enquestes. 
- Exposició sobre consums d’aigua (explicada a l’activitat 1) 
- Elaboració de videos com a producte final del projectes que reflecteix el que s’ha treballat al 

llarg del curs i els resultats de les enquestes. 
- Projecció dels vídeos a l’Ajuntament de Ferreries i exposició a la Plaça Espanya els dies 14 a 19 

de juny, 
- Guiatge de l’exposició als alumnes de primàries de les escoles de Ferreries. 

 

Destinataris: 1r ESO alumnes de projecte 
Valoració: 

● Què s’ha aconseguit?: Conscienciar i motivar l’alumnat per a un correcte ús de l’aigua. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

 

Propostes de millora: la precarietat dels aparells informàtics han dificultat la realització de les feines. 
Per sort, el muntatges els han realitzat els alumnes de CFGM d’Informàtica. 

 

 

 

 

 

Eix temàtic: CONSUM RESPONSABLE 

Grau d’assoliment dels objectius 
- Sensibilitzar la comunitat educativa de la necessitat de consumir responsablement en la vida 

diària. 
- Grau d’assoliment de l’objectiu: 4 
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Activitats (s’hi han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i cada activitat ha d’incloure tota la 
informació que es demana.) 
 

Activitat 1 
Descripció detallada: Patis d’intercanvi 
 
En motiu de la celebració de la setmana europea de la prevenció de residus hem proposat als alumnes 
realitzar l’activitat “Patis d’intercanvi”. 
De dia 19 a 21 de novembre vam habilitar un espai a l’entrada del centre de manera que els alumnes, 
durant els patis, podien deixar els objectes que ja no utilitzaven. A canvi rebien un tiquet que el dia de 
l’intercanvi els serviria per endur-se un objecte que els podía ser útil. 

Destinataris (nivell educatiu): ESO i Batxillerat 

Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: 

 

Amb aquesta activitat hem aconseguit que els alumnes del centre aprenguin a reutilitzar aquelles coses 
que ja no fan servir mitjançant l’intercanvi. És a dir, han aprofitat coses dels demés que a dia d’avui els 
pot ser útil a canvi de deixar coses que ells ja no fan servir. 
 
També hem intentat demostrar als alumnes que no sempre és necessari anar a comprar les 
coses que necessitem, evitant així el consum excessiu. En definitiva sensibilitzar-los de la importància del 
consum responsable. 
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Una de les coses que més ens ha sorprès i ens ha deixat més satisfetes és el fet de veure que molts dels 
alumnes que han participat, han duit coses seves però s’ha enduit coses pels demés: companys/es, 
familiars, amics. 
 
També valorem positivament el fet que tots han actuat de manera ordenada i sense conflictes per 
aconseguir un determinat objecte. 
 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 
 

● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

Propostes de millora: 

- Tiquets: Creiem que hauria estat bé donar tiquets de diferent color en funció del valor de 
l’objecte que duen. Ex: No és el mateix dur unes bambes que un clauer. 

 

- No coincidir amb Santa Cecília: Per tal de respectar la setmana europea dels residus, dos dels 
cinc dies de la recollida d’objectes ha coincidit amb Santa Cecília. És una festivitat celebrada al 
centre, s’organitzen concerts dels alumnes a l’entrada del centre. Açò ha fet que la parada de 
recollida quedes en segon terme. 

 

- MILLORAR DIFUSIÓ: Al no tenir prevista i programada amb anterioritat aquesta activitat, hem 
tingut poc temps per preparar-ho. De cara a l’any que ve proposem fer un power point i 
passar per les classes per explicar el perquè de l’activitat. 

 

- 1 ÚNIC DIA D’INTERCANVI: Contemplam la possibilitat de posar 1 únic dia d’intercanvi coincint 
per exemple amb Sant Antoni. Hauria de fer-se un dia on l’alumnat estigui concentrat al pati. 

 

Activitat 2 
ECOAULA 
Descripció detallada: 
L’ecoaula és una activitat implantada al centre des de fa uns anys. L’objectiu és educar als i les alumnes 
en tècniques d’estalvi, reutilització i reciclatge. A més pretén conscienciar als alumnes de la importància 
que té mantenir l’aula neta i com això pot influir en l’ambient de treball. 
Setmanalment la comissió de medi ambient passa per les aules per avaluar els següents ítems: 

1. Neteja de l’aula 
2. Separació dels residus 
3. Decoració. Es valora positivament quan la decoració està relacionada amb el medi ambient i 

quan s’utilitza material reciclat. 
 

A més, dins l’ecoaula s’inclou la recollida de piles i la de mòbils. 
 
Pel que fa a la recollida de mòbils, el centre està col·laborant amb l’Institut Jane Goodall amb la 
campanya “Movilízate por la selva”. L’objectiu d’aquesta campanya és conscienciar als ciutadans sobre 
les conseqüències que té l’alta demanda de productes electrònics. Aquests contenen coltán, casiterita i 
altres minerals que es troben al Congo. Allà la Guerra pel control de les mines ha provocat milions de 
morts i refugiats, així com desforestació, contaminació i matança d’animals en perill d’extinció com 
goril·les o ximpancès. El fet de reciclar els mòbils fa que disminueixin les demandes d’extracció 
d’aquests minerals i per tant que la desforestació no sigui tant acusada. 
Amb aquesta campanya et permeten apadrinar Ximpancès durant un any. Aquest any hem aconseguit 
apadrinar un total de 6 ximpancès. 
 

Algunes setmanes també hem inclòs a la puntuació d’Ecoaula activitats puntuals, és el cas de: 
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- Els Patis d’intercanvi. Aquells grups que aconseguien dur 10 objectes podien obtenir fins a 5 
punts extres a l’ecoaula. 

- Ambientació de les portes de carnaval. És tradició, que cada grup decori la porta de la seva 
aula. El jurat valora la creativitat, l’utilització de material reciclat i si la temàtica és de medi 
ambient. Els primers i segons classificats també obtenen punts per l’ecoaula. 

- Berenars. Durant el 3r trimestre hem avaluat el tipus de berenars dels alumnes i l’embolcall 
que utilitzen. Açò també donava puntuació extra a l’ecoaula. En funció dels resultats obtinguts 
a nivell de grup obtenien l’estatus de de novells, aprenents, avançats o experts. 

 

Destinataris (nivell educatiu): ESO 

 
 

Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Conscienciar a l’alumnat de la importància que té reciclar, reutilitzar i 

reduir en la vida diària. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 

 
Propostes de millora: 
Es podria incloure a alguns alumnes dins la comissió de medi ambient que ajudin a avaluar les aules 
setmanalment. D’aquesta manera veurien quines són les errades més comuns i ho podrien traslladar al 
grup. 
 

Per millorar la importància de l’ecoaula hauríem d’aconseguir una major implicació per part de tot el 
professorat. 

 
 

Activitat 3: Sobirania alimentària 

Descripció detallada: 
 

Els alumnes de 3r d’ESO, han desenvolupat al llarg del curs un projecte de sobirania alimentària. S’ha 
realitzat al llarg del curs, 2 hores a la setmana. 
Els departaments implicats són C.Socials, Biologia i geologia i Matemàtiques. 
 
Al llarg del curs s’han treballat diferents activitats que han culminat en l’elaboració d’un restaurant 
matemàtic. En aquest restaurant, els alumnes de 3r d’ESO convidaven als de 1r d’ESO a un tast de 
productes elaborats per ells mateixos. 

Destinataris (nivell educatiu): 3r ESO Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: 

Què l’alumnat concebi l’alimentació com un factor clau en la nostra salut i que 
sigui un poc conscient de que menja, comenci a mirar etiquetes i valori els productes naturals, 
especialment de l’hort familiar, front els ultraprocessats. 

 
S’han fet visites per comparar (a nivell social i econòmic) els diferents tipus d’agricultura: 
ecològica, intensiva i permacultura. 

 
 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 Hem fet enquestes i els alumnes valoren 
positivament el projecte i troben adequat que es faci en aquest nivell. Alguns no s’han implicat 
i no han après massa. 

 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2: El projecte l’han duit a terme 

3 professors nous en aquesta experiència (amb diferents graus d’implicació i 
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motivació) i han estat assessorats per una persona que ho feia l’any passat. 
 
Propostes de millora: 
 

- Que ho facin professors que ho vulguin fer. 
- Que hi hagi un professor més que grups. 
- Disposar d’eines informàtiques que funcionin. 
- Canviar d’ordre algunes activitats, coses del 2n trimestre les faria el 1r. 
- Adaptar-nos millor a les capacitats de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eix temàtic: BIODIVERSITAT 

Grau d’assoliment dels objectius (han de coincidir amb els que vàreu seleccionar a principi de curs). 
Valorau-los de 0 (no assolit) a 5 (completament assolit). 
 

1. Afavorir que els alumnes coneguin, valorin i respectin la fauna i la flora, en general, i la de les 
Illes Balears, en particular. 

2. Conèixer els ecosistemes de les Illes Balears, i la seva importància i fragilitat (boscos, zones 
humides, platges i dunes, praderies submarines, etc 

3. Estudiar l’entorn proper al centre, fomentar-ne el respecte, alhora que identificar allò que 
podem millorar i actuar-hi 
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Activitat 1: Sortides de Biologia 
Descripció detallada: 
 
Al llarg del curs s’han realitzat moltes sortides dedicades al coneixement i visita del medi natural. 
 
1r ESO: Visita Museu de la Natura, Taller Reserva de la Biosfera (Salut Jove), Reconeixement de plantes a 
Cala Mitjana (Camp d’aprenentatge Far de Cavalleria) 
 
3r ESO: visita hort ecològic Hort d’Algendaret i viatge a Mallorca (varen visitar diferents finques) 
 

4t ESO: Biodiversitat al Barranc d’Algendar (Salut Jove) i sortida Geològica a Binimel·la. 
 
1r Batxillerat: coneixement de la vegetació de l’alzinar que rodeja l’ermita de Ferreries. Excursió guiada 
per Pere ¨Fraga, de Salut Jove. 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
 

Tots els nivells d’ESO i 1r de batxillerat. Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Conèixer i conscienciar els valors naturals del nostre entorn. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 

 
Propostes de millora: Totes les sortides han anat bé. S’han valorat positivament. 
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Eix temàtic: CANVI CLIMÀTIC 

Grau d’assoliment dels objectius (han de coincidir amb els que vàreu seleccionar a principi de curs). 
Valorau-los de 0 (no assolit) a 5 (completament assolit). 
 

No se’n varen seleccionar 

Activitats (s’hi han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i cada activitat ha d’incloure tota la 
informació que es demana.) 
 

Activitat 1: Friday for future 

Descripció detallada: 
 

Arran del moviment juvenil Fridays for future, es va promoure que els divendres a l’institut, en hora de 
pati, es realitzassin activitats per conscienciar del problema del canvi climàtic. La iniciativa havia de ser 
dels alumnes. 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Els alumnes que hi van participar varen ser: 

- 4t ESO: varen llegir un manifest. 
- 1r ESO: va coincidir amb el dia de l’aigua. Exposició consums d’aigua (veure projecte 1r ESO) 
- 2n ESO: varen canviar la lletra d’una cançó i la varen cantar en una hora de pati. 

 

Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: fomentar la iniciativa entre l’alumnat per a organitzar activitats que 

reivindiquin canvis dels govern en mesures de protecció del canvi climàtic. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 2 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2 

 

Propostes de millora: 
Entenem que les iniciatives que hi ha hagut són molt positives però no hi ha hagut gaire implicació de 
l’alumnat, 

 

 
 

Punts forts a consolidar Punts febles a millorar 

La coordinació ha resultat molt profitosa gràcies 
al fet que som al menys dues persones que ens 
hem reunit setmanalment per planificar 
activitats. 

Aconseguir implicar més professorat o alumnat 
especialment per a l’avaluació del projecte 
ecoaula. 

Reforçar la figura del delegat ambiental (ja  
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s’ha iniciat aquest curs)  

  

 

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT 

 

Proposta per al COORDINADOR 

 
- Crear figura d’un grup de delegats ambientals però que no sigui assignada al subdelegat sinó a 

un alumne que de manera voluntària estigui sensibilitzat en el tema. 

Temporalització de la proposta 

 
- Inici de curs. Els membres de la comissió han de passar per als grups a informar  de  les funcions 

de la coordinació i de la possibilitat de crear aquest grup d’alumnes que vulgui col·laborar en 
la comissi 

Proposta per a l’EQUIP DIRECTIU 

 
- Mantenir al menys dos persones que es reuneixen a la coordinació si es vol mantenir el nivell 

d’activitat d’aquesta coordinació. 

Temporalització de la proposta 

 

 

El coordinador/a, Rita Teixidor Coll. 
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QÜESTIONARI COMISSIÓ AMBIENTAL 

IES Cap de Llevant (2018/19): 
 

1. Quants anys fa que existeix la comissió ambiental a l’IES Cap de Llevant? 
Fa més de 15 anys que hi ha comissió ambiental al centre. 

 
2. Quants anys fa que hi treballes? Rodri: 5 anys; Carme: 1 any; Esme: 5 anys 
 

3. Creus que els alumnes estan cada cop més o menys conscienciats sobre les 
problemàtiques ambientals? 

 
Pensam que hi ha bastants alumnes conscienciats en la problemàtica ambiental, però 
encara n’hi ha que no li donen importància i no fan res per minimitzar-la. 
 

4. Quines són les línies de feina?  
 
La principal línia de feina és la reducció de residus i correcta separació dels mateixos. Així 
com una mobilitat més sostenible. Però també es fan algunes campanyes informatives i 
activitats relacionades amb el bon ús de l’aigua, i reducció de CO2. 
 

5. Es fan sondejos tenint en compte les inquietuds de caràcter ambiental dels 
alumnes?  
 
Aquest curs no s’ha fet cap enquesta relacionada amb la problemàtica mediambiental. 
Altres anys, sí se han fet, així com qüestionaris sobre l’ús de l’aigua o separació de residus 
a casa i al centre. 
 

6. Hi ha alumnes que formen part de la comissió?  
 
Fa anys sí hi havia alumnes que formaven part de la comissió ambiental, però aquests 
darrers anys no. Tot i així, sí que es realitzen activitats o campanyes concretes amb la 
col·laboració d’alumnes, bé de cursos concrets o bé amb alumnat voluntari (Exemple: 
disseny i venda de bosses sostenibles; conscienciació de l’ús de Boc’n Roll i repartició dels 
mateixos; organització mercat solidari). 
 

7. Passeu qüestionaris o valoracions als alumnes i/o resta de personal docent i no 
docent sobre el que pensen de la feina de la comissió ambiental?  
 
No es passen qüestionaris de valoració de la feina de la comissió, però pot ser una 
proposta per als propers cursos. 
 

8. Consideres que la feina que fa la comissió ambiental al centre està en sintonia a les 
necessitats ambientals actuals? 
 
Consideram que la feina de la comissió sí està en sintonia amb les necessitats ambientals 
actuals, però encara hi queda molta feina a fer. 

 
 

Annex III – IES Cap de Llevant 
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9. Quines coses milloraries? 
 
Són moltes les coses que ens agradaria millorar: més sensibilització per part de tothom 
dels problemes mediambientals que causem; aconseguir una reducció d’ús d’envasos de 
plàstic;  una separació de residus correcta per part de tota la comunitat educativa, major 
implicació per part de tothom en dur a terme una mobilitat més sostenible; etc. S’ha de 
continuar fent feina per a que, cada vegada, hi hagi més consciència que les petites 
accions de cadascun de nosaltres poden ajudar a tenir cura del medi ambient. 
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Annex IV – Avaluació grupal 
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Annex V – Rúbrica avaluació treball escrit i exposició oral 


