
MILLOREM 

EL MÓN! 



FEM UN INSTITUT 

MÉS SOSTENIBLE... 

https://www.youtube.com/watch?v=uPxTRklUgCM 



XERRADES INFORMATIVES  

curs 2017-2018  
projecte de centre realitzat per:  

 

 

 
Alumnes 4t ESO -Ciències Aplicades a l’activitat professional 

 
+ Alumnes 4t ESO CCAA curs 2016-2017 



DISTRIBUCIÓ de les XERRADES 

INFORMATIVES  

del 13 al 17 de Novembre 

curs 2017-2018  
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QUÈ VOLEM FER? 

VOLEM UN INSTITUT MÉS SOSTENIBLE I PER AIXÒ CAL 

L’AJUDA DE TOTHOM!!!  

 1) Punts de recollida selectiva per a tot@s a l’institut! 

 Fomentar el reciclatge del: 

     paper, envasos, orgànica, vidre, piles. 

 

 2) Aules sostenibles  

 Control de llums obertes i pales obertes (llum natural)  

 Bon ús de les papereres 

 Bon ús del consum energètic 

 Eliminar l’ús d’alumini als entrepans 

 



DE QUINS CONTENIDORS DISPOSEM A LES 

AULES?  

 

 

 Els alumnes de la classe de ciències aplicades us hem proporcionat 

una caixa per a reciclar paper i la paperera de rebuig.    

 

 Per tots aquells residus que no van a parar a aquestes papereres, 

disposeu dels punts de recollida a l’esbarjo i entre classe i classe. 

 



ON SÓN ELS PUNTS DE RECOLLIDA 

SELECTIVA A L’INSTITUT? 

 Consergeria 1 (entrada pares) * 

 Consergeria 2 (entrada alumnes) 

 Al costat del bar 

 Passadís del 2n pis (davant aules 16-18)* 

 

 

* Punts de recollida NO efectius, 

perquè: 

 

Estem esperant l’arribada de nous 

contenidors que ens proporciona 

l’Ajuntament d’Almacelles.  



COM ESTAN IDENTIFICATS ELS PUNTS DE 

RECOLLIDA SELECTIVA? 

 

 



PUNTS DE RECOLLIDA 

 Consergeria 2 (entrada alumnes) 

 

 

FALTA 



PUNTS DE RECOLLIDA 

 Al costat del bar 

 

 

FALTA 



ON VA CADA COSA?   



Les piles contenen metalls pesants 
com el mercuri, el cadmi o el plom, 
que són potencialment perillosos per 
a la salut i el medi ambient. El cost 
per a reciclar les piles és molt elevat 
i és aconsellable l'ús de piles 
recarregables. 

+++CONTENIDOR DE PILES--- 

CONSERGERIA 1 (entrada pares)  

 

CONSERGERIA 2 (entrada alumnes) 



EL TEU ESFORÇ DIU MOLT DE TU!  

EL RECICLATGE EN XIFRES! 



Nous CONTENIDORS per l’INSTITUT 

Ja tenim els 4 punts de recollida en marxa!!  

L’ajuntament d’Almacelles ens ha proporcionat els 

contenidors que ens faltaven! 



PUNTS DE RECOLLIDA a l’INSTITUT 

PASSADÍS 2n PIS  

CONSERGERIA 1 

BAR 

CONSERGERIA 2 



QUÈ PODEM FER NOSALTRES? 

 FUNCIONS DELS: 
• Coordinadors/es ambientals 

• Controladors/es ambientals 

• Delegats/des ambientals 
 



FUNCIONS DELS COORDINADORS/ES DEL 

PROJECTE.  

 

• Proporcionar contenidors de reciclatge. 

 

• 2 controls/ mensuals esporàdics a les aules per 

a puntuar. 

 

• Conscienciar als alumnes de l’INS Canigó sobre 

noves propostes de sostenibilitat. 

 

• Organitzar xerrades informatives, tallers, 

campanyes per a formar i conscienciar al 

centre. 

 

• Puntuar i repartir els CANIGÓS ambientals a 

cada aula + el PREMI.   



FUNCIONS DELS CONTROLADORS/ES 

AMBIENTALS: 

 

• Vigilar que estigui la llum apagada i aprofitar la 

llum solar (Pales obertes).  

 

• Tenir cura que es llenci correctament la brossa 

al contenidor corresponent (rebuig i paper). 

 

• Revisar que ningú porti paper de plata 

(entrepans embolicats amb Boc and rolls o 

paper cuina i dins tupper). 

 

• Que tots els ordinadors i projector estiguin 

apagats abans de marxar de classe. 

 

• Tancar finestres per a mantenir la calor (mesos 

d’hivern)  
 

Alumnes de cada aula 
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GRAELLA PER ORGANITZAR-NOS A CADA AULA 



FUNCIONS DEL DELEGAT/DA AMBIENTAL: 

• Vigilar que els controladors ambientals facin la 

seva tasca. 

 

• Reunir-se amb la resta de delegats/des i amb 

els coordinadors/res del projecte per fer-ne el 

seguiment.  

 

• Assistir a les xerrades informatives. 

 

• Vetllar perquè la seva aula sigui la més 

sostenible del centre!!! 
 

Alumne/a escollit de cada aula 



Objecte molt útil, poc costós i sostenible, reutilitzable entre 

5-10 anys, comparat amb el paper de plata o de film. 

QUÈ ÉS UN BOC AND ROLL? 



Dies escolars aprox. 195 

 

Paper de plata aprox. -------  50 m -------- 4,90 € 

 

Metro de paper de plata aprox. --------- 0,10 € 

 

1 rotlle = 100 dies aprox. 

QUÈ ENS SURT MÉS RENTABLE? 

 
Gastaríem aproximadament en un curs 9,55 € fent servir paper 

de plata, amb aquests diners pots comprar-te un boc and roll 

que dura molt més i és més sostenible. 
 

 



Primer trimestre             Segon Trimestre                Tercer trimestre 
 

• Passarem la revisió dues vegades al mes/aula. (Aleatòriament) 

 

• Donarem TRES Canigós durant el curs a les aules més sostenibles. 

+ 1 PREMI pel seu esforç!! 

CANIGÓS AMBIENTALS  

Aquest és un projecte innovador QUE VOL PREMIAR les aules que hagin 

complert les tasques anteriors amb un regal que US AGRADARÀ MOLT. 

 



ENTREGA de PREMIS CURS 2016-2017 

CLASSES GUANYADORES DE Boc and Rolls 1r d’ESO A i B curs 2016/17 



Volem aconseguir que els alumnes i 

professorat s’impliquin i col·laborin per 

tenir un institut més sostenible 

GRÀCIES!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ5ccM6WFl4 


