
MILLOREM L’IES,  
SALVEM EL 
PLANETA. 

 

Contribuïm a l’ODS 14: PRODUCCIÓ I 
CONSUM RESPONSABLE 

Curs 20-21 



OBJECTIUS 

Objectius: 

∙ Millorar la neteja del centre, en especial de les zones 
comunes, pati, entrada i classes. 

∙ Fomentar el respecte de la propietat social del centre. 

∙ Fomentar el respecte pel treball d’una altra persona. 

∙ Promoure la participació activa de la comunitat 
educativa en la neteja del seu centre. 

∙ Fomentar la formació de consciència ambiental en la 
comunitat educativa. 

 



quatre fases: 

• Fase 1. Conscienciació. 

• Fase 2. Pati i zones comunes. 

• Fase 3. Neteja de l'aula. 

• Fase 4. Avaluació i seguiment. 



Fase 1. Conscienciació. 
 • Cartell. 

 

 

 

 

• Enquesta. 

 

• Video. 



Fase 2. Pati i zones comunes. 
 • El pati és l’espai per descansar i gaudir, però també és 

l’aula d’educació física i d’altres matèries. 

• Després de l’esplai es queda molt brut, ple de papers i 
plàstics. 

• La brutícia atrau animals que poden ser una font de 
malalties. 

 



Què podem fer? 
• Evita embolcalls de 

plàstic o paper. 

• Si en portes, busca una 
paperera adequada i 
llança-ho dins. 

• Dimarts i dijous es 
revisarà el pati i es 
posarà a la tele si està 
en nivell verd, groc o 
roig. 

 



Fase 3. Aules sostenibles. 

• L’objectiu és reduïr el consum elèctric a les aules i 
millorar la neteja. Una ecopatrulla passarà a l’hora i 
puntuarà els següents ítems. 

• llums apagats: 1 punt. 

• ordinador apagat: 1 punt. 

• projector apagat: 1 punt. 

• aula neta: 2 punts. 

• aula regular:1 punt. 

• aula bruta: 0 punts. 

En cada classe estarà el llistat amb els punts aconseguits.  

 



 Fase 4. Avaluació i seguiment. 
 

• Al final del trimestre s’identificarà l’aula més 
sostenible. 

• Esperem que el pati estiga cada dia més net. 

 

GRÀCIES A TOTS I TOTES 
PER LA VOSTRA 

COL·LABORACIÓ! 
 


