
 
 
 

EL PROJECTE ESCOLES VERDES 
 
 
INTRODUCCIÓ  
El projecte Escoles Verdes, impulsat pel departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i coordinat per la Societat Catalana d'Educació Ambiental, té com objectiu bàsic 
l'ambientalització dels centres educatius, tant en l'àmbit curricular com pel que fa a la seva 
gestió.  
 
OBJECTIUS  

 Redactar un Pla de Cohesió Ambiental que ens informi dels camins a seguir en 
l’ambientalització del centre i de les activitats.  

 Aplegar els recursos que poden satisfer aquestes prioritats i optimitzar el seu ús per 
part dels centres.  

 Desenvolupar un conjunt de procediments que, immersos en la vida quotidiana del 
centre i amb plantejament d'execució realista i possibilista, permetin la implantació 
dins d'aquests plans de cohesió ambiental.  

 Facilitar el disseny i l'execució d'apartats concrets dels currículums per als centres 
participants.  

 Fer més eficient l'ús dels diferents serveis complementaris assimilables a educació 
ambiental per part dels centres educatius, tot incardinant-los en les programacions 
dels centres.  

  Promoure la participació de l'escola en projectes locals de millora ambiental.  
 
PROGRAMA D'ACTUACIÓ I SEQÜÈNCIACIÓ  
Les actuacions que vàrem haver de desenvolupar al centre educatiu, durant els primers dos 
cursos escolars, varen ser les següents:  
 
Diagnosi ambiental 

El primer pas a donar és determinar el punt de partida del centre, és a dir, veure fins a 
quin punt el centre està ambientalitzat (analitzar el nivell d'inclusió curricular de 
l'educació ambiental, la presència, o no, de criteris ambientals en l'organització i gestió 
del centre i la participació del centre en actuacions de millora del medi local); és a dir, 
fer-ne la diagnosi ambiental.  
 

Pla de cohesió ambiental 
Un cop feta la diagnosi, s'inicià la redacció del Pla de cohesió ambiental, document on 
es recolliren les diferents línies d'actuació proposades per avançar en 
l'ambientalització tant de la gestió del centre com del seu currículum.  

  



Programa d'actuació 
El Programa d'actuació és un document on es detallen els punts següents (la seva 
redacció es pot centrar en un tema en concret):  
 - L'ambientalització curricular: com es pensa treballar el tema escollit en les diferents 
àrees i nivells educatius  
 - Les millores ambientals que es volen aconseguir en l'organització i la gestió del 
centre educatiu en relació amb el tema seleccionat  
 - L'actuació (o actuacions) de millora ambiental local que es vol (o volen) portar a 
terme un calendari i un sistema d'avaluació  
 

Valoració de l'atorgament del distintiu d'Escola Verda 
Per atorgar, per primer cop, el distintiu d'Escola Verda a un centre, caldrà que aquest 
hagi redactat el seu Pla de cohesió ambiental, a més de les dues memòries anuals on 
es recullin les actuacions que s'hi hagin portat a terme. Per tant, el termini mínim serà 
de dos cursos escolars.  

 
Un cop atorgat el distintiu, la seva vigència és exclusivament d'un curs escolar; per tant, cada 
any caldrà renovar-lo.  
 
Paral·lelament a la definició de la situació de partida del centre i la redacció del Pla de cohesió 
ambiental, el centre portarà a terme determinades actuacions que li permetran redactar una 
primera proposta de Programa d'actuació.  
Cada any, en finalitzar el curs escolar, el centre presentarà al Departament de Medi Ambiental 
una memòria on es recolliran les actuacions realitzades en el marc del projecte i les 
conclusions.  
 
S'hi annexaran tots els documents específics del projecte que ja estiguin aprovats (Pla de 
cohesió ambiental, Programa d'actuació), així com una mostra dels recursos educatius que es 
creïn en el marc del projecte. Amb l'objectiu de portar a terme les propostes recollides en el 
Pla de cohesió ambiental, cada any (curs escolar), el centre haurà de redactar un Programa 
d'actuació. 


