
UNA ESCOLA VERDA,
UNA ESCOLA SOLIDÀRIA

Escola Sant Francesc d’Assís

 Sa Pobla



L’ESCOLA  VERDA ÉS...

ϖUn Projecte d’Educació Ambiental.

ϖUn Projecte de Centre.

ϖUn Projecte de treball Interdisciplinari
i Transversal.

ϖUn Projecte que cerca el
desenvolupament del sentit crític i la
creació d’hàbits.



EL CONTEXT...

•Una escola petita ...

•Un entorn agrícola ...

•Una sensibilitat ambiental...

•Una manca d’oferta d’oci cultural...



L’EV NEIX...

•La recerca de models. Experiències
prèvies (!!!)
•La realització d’un projecte adaptat a la
nostra Escola
•Presentació del document-projecte a la
Direcció del Centre
•Presentació del projecte al claustre i
aprovació
•Presentació del projecte a la resta de la
Comunitat Educativa



DIRECTIVA
ALUMNAT

CLAUSTREAMPA

COMISSIÓ VERDA

ORGANITZATIVACOMISSIÓ VERDA



FUNCIONS DE LES
COMISSIONS

•Proposar, aprovar i
promoure les propostes de
treball a realitza.r
•Informar a tota la comunitat
educativa de les tasques que
es realitzen.
•Avaluar el grau de
consecució dels objectius
proposats.
•Gestionar la viabilitat, i
qualsevol altre aspecte
econòmic.
•Vetllar per tal que totes les
activitats  de la Comissió
siguin conseqüents amb els
objectius del projecte.

•Organitzar i coordinar  les
tasques proposades per la
Comissió Verda.
•Responsabilitzar-se de la
realització d’aquestes.
•Vetllar que el
desenvolupament de les
activitats es realitzi conforme
a les activitats proposades.
•Participar de forma activa en
cadascuna de les activitats
proposades.

CV CVO



REORGANITZANT-SE...

COMISSIÓ VERDA
COMISSIÓ VERDA

ORGANITZATIVA

DIRECTIVA

CONSELL
ESCOLAR CONSELL

DE
DELEGATS



LA PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA



E = (V · C) / I
E= Efectivitat

V= Voluntarietat

C= Consens

I = Imposició



AULES NETES/ AULES
VERDAS

“PENSA
GLOBALMENT...”

“ACTUA

LOCALMENT...”



VOTA “BOTA NATURA...!”

“EL CIM”

Massanella
2003-2004



 83 alumnes amb els
peus al cel mallorquí

Cansats però
satisfets



“SA COSTERA”

2003-2004

“Un pont de mar
blava...de terra
endins de mar

enllà”



JO ESTIMO ELS ARBRES...
I TU?



“Amics
dels
boscos de
les
Balears”

“Parc
Natural de
s’Albufera”

REPOBLANT
S’ALBUFERA

2003-2004



POSA’T VERD...!

Disseny

Caligrames

Pro- viatge

Activisme



AULES AMB
PERSONALITAT  !





SOM SOLIDARIS !



PARLEM-NE !



TAULELL VERD



ELS REPTES DE GAIA...



“ELS
CAÇADORS
DE
NOTÍCIES”



SOCIS DE L’ESCOLA
VERDA


