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Descripció de la iniciativa

L’Eskamot Verd del col·legi Sant Ramon No-
nat de Barcelona és l’equip dinamitzador dels 
projectes ambientals de l’escola, constituït 
per alumnes de segon a quart d’ESO. Ells, 
junt amb l’Assemblea Verda (integrada també 
pels delegats ambientals de cada aula des de 
P3 fins a quart d’ESO), creen i impulsen totes 
les accions sostenibles que curs rere curs 
s’esdevenen a l’escola.

Ells són els responsables de transmetre, difon-
dre i dinamitzar totes les accions sostenibles 
dins la nostra comunitat educativa i a l’entorn 
(xarxa d’escoles, barri, districte, municipi...).

Segueixen la màxima “si no és ara, quan? Si 
no som nosaltres qui?”.

El seu objectiu és promoure el canvi de mane-
ra proactiva i positiva, difonent i entenent la 
dimensió ambiental com un dels eixos verte-
bradors de l’escola, i entenent que ho hauria 
de ser de qualsevol entitat i organització.

L’Eskamot Verd també entén que la principal 
eina d’acció és la difusió de totes les seves ac-
cions i la promoció de bones pràctiques a través 
de tots els canals de comunicació disponibles. 
Només educant i conscienciant els ciutadans 
es podran aconseguir canvis significatius.

Un bona pràctica que explica tot plegat és “La 
revolució verda”, el darrer dels seus projectes.

Després dels resultats obtinguts a la Cimera 
pel Clima de París, Coop 21, l’Eskamot Verd de 
l’escola Sant Ramon Nonat i l’Assemblea Verda 
de l’escola, constituïda per tots els agents que 

La revolució verda
Si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui?

conviuen a la nostra comunitat educativa (alum-
nat, professorat, famílies i PAS), s’ha proposat 
difondre 30 accions que tots podem fer des de 
casa per contribuir a aturar el canvi climàtic.

Per fer-ho, cada setmana l’Eskamot proposa 
una acció, en fa màxima difusió i convida tots els 
participants a compartir les fotos duent a terme 
aquesta acció amb l’etiqueta #larevolucioverda.

Per fer aquesta acció i aconseguir arribar al 
màxim nombre d’actors possible, l’Eskamot 
s’ha proposat augmentar la seva presència al 
barri, a les xarxes i als mitjans de comunicació.

Per fer-ho, ha obert un compte de Facebook, 
Twitter i Instagram, i ha creat un blog. També ha 
penjat publicitat a molts comerços de la zona i 
ha creat una cartellera específica a l’escola.

•  www.santramonnonat.org

•  www.fb.com/larevolucioverda

•  @revolucio_verda (twitter)

•  larevolucioverda.blogspot.com.es

•  @la_revolucio_verda (Instagram)

•  https://youtu.be/B0STgqJ51xQ

•  larevolucioverda@santramonnonat.org

És un projecte que impulsa les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) amb 
l’objectiu de difondre accions sostenibles i 
apoderar la comunitat educativa perquè ac-
tuï i treballi en xarxa. La missió de tot plegat 
és ensenyar, educar, conscienciar, promoure 
valors ambientals i transformar.
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat: 4. Ciutat eficient, productiva 
i d’emissió zero: de la Barcelona tecnològi-
ca a la Barcelona intel·ligent. Altres objec-
tius que hi estan relacionats: objectiu 9. 
Educació i acció ciutadana.

Durada: Tot el curs.

Valors destacables de la bona pràctica: És 
un projecte que a més de fomentar una xar-
xa d’informació, facilita la participació i la 
col·laboració per avançar en l’eficiència en 
el consum de recursos i cap a noves solu-
cions més sostenibles. 

Es tracta d’una iniciativa participativa, in-
novadora, integradora, transversal, trans-
formadora, gammificada i educadora.

Impulsor: Col·legi Sant Ramon Nonat de la FEP.

Contacte: Lluís Sala Garcia | lsala@santra-
monnonat.org | 933 339 972 | www.santramon-
nonat.org | /larevolucioverda (facebook) | @
revolucio_verda (twitter) | http://larevolucio-
verda.blogspot.com.es/ | @la_revolucio_verda 
(Instagram) | https://youtu.be/B0STgqJ51xQ | 
larevolucioverda@santramonnonat.org

Col·laboradors: Escoles+Sostenibles, Xiula 
Animació.
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Indicadors associats

27 accions proposades 
(difoses) 
12 projectes en marxa

11 xerrades entorn de “La 
revolució verda”

811 participants en les di-
verses accions proposades

5.498 reproduccions dels 
vídeos de Youtube i Vimeo

Publicacions fetes a les XX.SS:

423

423

297

7
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Web: 515
Blog: 186

Nombres de seguidors a les XX.SS:

157

120

141

Blog: 2.647 visites


