MEMÒRIA
SOSTENIBILITAT
Escola Sant Gervasi

INTRODUCCIÓ
L’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès és una Escola
Cooperativa nascuda l’any 1970. Actualment és una escola de
4 línies amb més de 1600 alumnes, amb classes des d’Educació
Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.

Fa ja 30 anys vam iniciar els primers projectes de sostenibilitat
fent recollida selectiva de paper i de piles a tot el centre.
Actualment portem 13 projectes diferents, compartits amb tots
els membres de la comunitat educativa, i des del curs passat
tenim el segell d’Escola Verda.

Des dels seus inicis l’Escola Sant Gervasi ha tingut com un dels
seus elements diferenciadors el cooperativisme, representat
per la pròpia Cooperativa de mestres i professors que som
però també, des de fa 5 anys amb les cooperatives d’alumnes
a Educació Primària i Secundària. És des de les cooperatives
d’alumnes que impulsem la sostenibilitat a la nostra Escola. Per
tant ho fem des de l’òptica dels valors del treball cooperatiu,

·

fomentant el respecte i la col laboració entre els propis
alumnes i amb la resta de membres de la nostra comunitat
educativa.

Al llarg dels últims 10 anys hem donat un impuls molt gran a la
sostenibilitat, amb la creació de la Comissió de Sostenibilitat
com estructura de coordinació dels projectes i la implicació
també de l’AMPA de l’Escola. A la comissió hi participen
alumnes, pares, professors i personal no docent.

DANIEL SELVA
Responsable Comissió Sostenibilitat

ELS PROJECTES
DESENDOLLA
El projecte “Desendolla" el vam iniciar ara fa 6 anys, és un
projecte que té por objectiu reduir el consum d’energia a
l’Escola, entre altres actuacions els alumnes van posar a tots
els interruptors de l’escola gomets verds, grocs i vermells per
tal que tothom que els utilitzi pensi si és necessari obrir els
llums o no. També hem fet campanyes per controlar les
pèrdues de calor a l’hivern si no tanquem bé les finestres o si
obrim llums quan no fa falta. Al llarg d’aquests anys hem
aconseguit estalvis que estan al voltant del 17 % dels consum
en hores lectives. També disposem d’un aplicatiu que ens
permet controlar, en tot moment i per separat els diferents
edificis del centre i els consums que estem fent. Adjuntem una
imatge d’aquest aplicatiu:

ELS PROJECTES
AUDITORIA AMBIENTAL
Aquest curs hem iniciat aquest projecte, el porten alumnes de
la cooperativa de 1r d’ESO, són alumnes que de forma
aleatòria fan controls a aules, passadissos i patis sobre
sostenibilitat.

·

Controlen l’ús de la il luminació, el control de residus, l'ordre i
la netedat, etc. Tenen un sistema de gomets de colors per tal
d’auditar cada espai. També volem fer un concurs i premiar les
aules més ben valorades al llarg del curs.

ELS PROJECTES
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
Tots els 5 de juny dels últims 5 cursos hem celebrat amb tots
els alumnes, mestres i professors aquest dia. El primer any ens
vam fer una macrofotografia amb el lema “Cuidem la Terra,
ens dona la vida”, el segon curs vam fer un “lip dub”, el tercer
curs vam pintar entre tots diversos murals a l’Escola, el tercer
any vam escriure el lema fet amb lletres humanes “Cuida el
món, és casa de tots” i el curs passat vam anar tots a l’espai
natural de “Els Pinetons” de la nostra ciutat per fer-ne
fotografies amb l’objectiu de donar-lo a conèixer i fomentar la
seva cura i conservació. Tots els cursos han estat un èxit de

·

participació col lectiva, i en tots ells els alumnes més grans han

·

col laborat amb els més petits en la recerca de l’objectiu
comú. : valorar i cuidar el medi ambient.

ELS PROJECTES
PROJECTE PLANTA PLANTES
Aquest és un projecte que hem iniciat aquest mateix curs. És
un projecte que té per objectiu millorar l’entorn i fomentar la
cura dels espais verds de l’Escola. En aquest projecte cada
alumne/a dels cursos participants (en principi un curs
d’Educació Infantil i un curs d’Educació Primària) portarà una
planta que plantarà al jardí. Cada planta portarà el nom de
l’alumne/a i aquest/a se’n cuidarà.

Els alumnes també buscaran informació sobre les plantes que
tenim a l'Escola i quins són els seus requisits per a la seva cura.
L’objectiu, si tot funciona com volem, és que en 4 o 5 anys tots
els alumnes de les etapes d'Infantil i de Primària tinguin una
planta al jardí per cuidar.

Pel que fa a l'etapa de Secundària aquest curs comencem un
projecte pilot per fer “jardins verticals interiors” a les aules de
1r d’ESO. La idea és que cada grup classe crei un jardinet a
una de les parets de la classe aprofitant ampolles d’aigua com
a testos. Els alumnes es cuidaran al llarg del curs de la seva
conservació.

ELS PROJECTES
PROJECTE APIL·LO
L’Escola, com hem comentat abans, fa ja molts anys que està
recollint piles, tot i així des de fa dos anys ens hem adherit al
projecte Apil.lo el que ha significat una reactivació molt gran
de la recollida. Entre els dos cursos anteriors hem recollit 175
kg de piles. Sempre procurem també, treballar amb els
alumnes la idea de per què convé no llençar les piles al
contenidor general.

PROJECTE ANELLA
També, des de fa ja tres anys, hem reactivat aquest projecte,
en el qual ja havíem participat anteriorment. El curs passat
vam recollir 1.557 anelles de plàstic de les llaunes de beguda,
evitant així que vagin a parar al medi ambient. Actualment
tenim una comissió d’alumnes de 5è de Primària que estan fent
campanya molt activa per tota l’Escola per explicar als nens i
nenes per què cal recollir les anelles i evitar que arribin als rius
i mars.

ELS PROJECTES
PROJECTE OLIKLAK
Els nostres alumnes i les seves famílies ja saben molt bé que
llençar l’oli de fregir per la pica de casa és una acció molt
negativa per la qualitat de les aigües dels nostres rius. És per
això que des de fa ja 8 anys els alumnes porten a l’escola l’oli
de fregir que han generat a les cuines de casa seva.

L’oli que recollim el lliurem a la cooperativa

Apindep formada

per persones amb disminució psíquica, aquestes persones en
fan el buidatge i renten les ampolles. Aquest oli es recicla com
a carburant, per tant també es contribueix a reduir les
emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Com a dada
podem dir que el curs passat 2017-18 vam recollir un total de
327 litres d’oli.

ELS PROJECTES
RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC
Des de fa 10 anys estem recollint a l’Escola els taps de plàstic
de recipients de tota mena. Aquests taps són recollits per
l’organització

AsDENT que lluita contra la malaltia de DENT

(malaltia minoritària que afecta a 250 nens i nenes a tot el
món). Cada any recollim a l’Escola unes 45 bosses industrials
plenes de taps. Per cada 1.000 kg de taps l’associació rep

€ que destina a la investigació sobre aquesta malaltia.
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RECOLLIDA DE PAPER
Com ja venim fent des de fa 30 anys, seguim amb la recollida
selectiva de cartró i paper. Els alumnes de l'etapa de Primària
acompanyen els alumnes d’Educació Infantil a l’hora d’anar a
buidar les papereres de classe als contenidors que tenim als
patis.

ELS PROJECTES
RECOLLIDA D'ENVASOS DE
PLÀSTIC
Des de fa 5 anys estem recollint tots els envasos de plàstic que
usem a l’Escola. Tenim papereres amb bosses grogues a les
aules i als patis per fer aquesta recollida. Els alumnes de 6è de
Primària fan cada curs tasques de comunicació i
conscienciació a la comunitat educativa sobre el problema
dels envasos i bosses de plàstic llençats al medi ambient.

PROJECTE REDUÏM RESIDUS AL
MENJADOR
Cada dia lectiu tenim més de 600 alumnes i un centenar de
professors i personal no docent que dinen a l’Escola. Des del
curs passat hem iniciat campanyes de conscienciació entre els
alumnes per tal de reduir la producció de residus, en especial
les restes orgàniques. Fruit d’aquestes campanyes durant el
curs passat vam aconseguir reduir a la meitat el percentatge
de residus orgànics setmanals que produïm al menjador en els
cursos de l'ESO, on vam fer el projecte. Aquest curs, i vist l’èxit
que ha tingut, l’ampliarem al Cicle Superior de Primària.

ELS PROJECTES
PROJECTE HORT ESCOLAR
Projecte en funcionament des de fa 5 anys, hi participen
alumnes d’Educació Infantil i alumnes de Batxillerat. Els
alumnes d’Infantil fan cultius de plantes tradicionals d’horta,
planten, adoben i fan el reg. Treballen en “taules” situades a la
terrassa de l’edifici de Primària.

Els alumnes de Batxillerat porten el control automatitzat de
part de l’hort, projecte que es va crear el curs passat com a
Treball de Recerca. El seu objectiu és transformar una “taula”
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de l’hort en una “taula intel ligent”, fent ús de sensors per
quantificar i rebre les diferents variables que els seu
manteniment requereix i fer-ho tot a partir de la programació i
el control mitjançant ordinadors i dispositius mòbils.

ELS PROJECTES
HOTEL DELS INSECTES
·

Sabem que els insectes pol linitzadors són fonamentals per a
la fecundació de les plantes i això repercuteix també
positivament en l’agricultura.

·

La instal lació que els alumnes han muntat en aquest projecte
té per objectiu facilitar i afavorir la supervivència dels insectes

·

pol linitzadors. Com s’observa a la fotografia és una
combinació d’elements que fan possible l’amagatall dels

·

insectes i l’alimentació i pol linització de les plantes de clima
mediterrani que envolten l’hotel.

I ENCARA
MÉS...
Amb els alumnes de 4t de Primària, desenvolupem un
projecte sobre el problema del desgel de
l'oceà Àrtic, es fa en anglès que és la llengua d’ús a la
classe de Science.
Sobre la conservació dels mars i oceans, els alumnes de
Cicle Superior de Primària van participar en el projecte
“Mensaje en una botella” juntament amb altres escoles.
Tot el paper que usem a l'Escola és paper reciclat.
El tòner de les impressores es recicla completament.
No usem paper d’alumini en tot el centre.
I els nostres objectius de sostenibilitat no acaben aquí,
tenim moltes idees per als cursos que vindran, sempre
però amb la idea posada a millorar la formació dels
nostres alumnes perquè tinguin cura del seu entorn.

Volem potenciar els projectes que surtin de l’espai de
l'escola i que impliquin el barri i la ciutat, pensem que
l’Escola és un ens actiu que pot influir també
positivament en la societat, i la sostenibilitat és un
aspecte clau a tenir en compte.

Aquest curs estem iniciant el treball per reptes amb
alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r d’ESO. Estem
preparant diferents reptes relacionats amb el medi
ambient, de forma que puguin “reforçar” també la
formació curricular que fem a les aules.

En definitiva, podem dir que Sant Gervasi és un centre
que, organitzat com a cooperativa de professors,
mestres i alumnes, està creixent en innovació i
sostenibilitat perquè creu que l’educació és “l’eina” més
poderosa per canviar el món i fer-lo més sostenible.
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