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ESCOLA PROSPERITAT 

Hem realitzat accions per a l’estalvi d’aigua, gas i electricitat. Les idees van sorgir de cada 

classe i es van triar les més adequades des de la coordinació. No hem  fet alguna de les 

activitats previstes, però  n’hem fet d’altres que han anat sorgint al llarg del mes. Els alumnes 

de 4t A i 4t B han estat els  dinamitzadors. 

A. ACCIONS D’EFICIÈNCIA: 

Estalvi d’aigua  
Hem recordat hàbits d’escola vigents: 
- Mentre ens raspallem les dents al menjador no hem de 

pitjar l’aixeta. 
- No hem de malgastar tanta aigua quan ens rentem les 

mans i bevem. 
- S’han repartit nous cartells recordatoris, a més dels 

que ja tenim als lavabos, a les portes i passadissos Els 
han fet els nens i nenes de 4t 

 

 
 

Com a novetat: 
- S’han comprat gerres a P-3 i  P-4  perquè no malgastin aigua jugant. Fins ara se servien 

directament de l’aixeta. 
- A educació infantil s’ha explicat el conte de l’aigua “Caillou estalvia aigua”. 
- Hem col·locat una brida a cada aixeta per reduir el doll d’aigua. 

 
 

  
 

Estalvi de corrent 
Hem recordat hàbits d’escola vigents: 
- Càrrec de portes, llums i persianes. 
- Apagar els llums del lavabo. Sempre estan encesos. 
- Apagar els ordinadors i pissarres digitals quan no els ferm servir. 
- Apagar els llums quan sortim de l’aula. 
- Apagar els llums dels passadissos, que ja ens veiem. 
- Aixecar més les persianes. 
- Programar els ordinadors perquè es tanquin automàticament a les 17h. 
Com a novetat: 
- Hem enganxat a totes les aules números als interruptors. El número 1 vol dir que és el llum 

més necessari si tenim les persianes aixecades i fa bon dia. (correspon als fluorescents 
apartats de les finestres). El número 2 es pels fluorescents que estan a prop de la finestra i 
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que s’han d’encendre si no fa sol. L’interrogant és pel llum de la pissarra que ja no es fa 
servir perquè tenim PDI i pissarres velleda a l’altra banda.  

 

 

Estalvi de gas 
Hem recordat hàbits d’escola vigents: 
- Tancar els radiadors si tenim calor. 
- Tancar la porta si no som a la classe. 
- Tancar la porta de la passarel·la del pati de CI quan se surt i s’entra. 

 

 

B. ACCIONS CONTUNDENTS: 

No hem fet totes les activitats que ens havíem proposat. Per exemple el dia sense calefacció 

perquè hem tingut l’onada de fred siberià i perquè se’ns va espatllar la calefacció 3 dies i ja 

vam estalviar sense voler-ho. Tampoc el dia de menjar fred perquè aquest mes estem cuinant 

per la nostra escola  i per un altra on estan fent obres  a la  cuina. 

Sí que n’hem fet una respecte al corrent. Durant el mes hem afluixat un de cada dos 

fluorescents del passadís perquè no s’encenguessin. Ara ja tornen a anar amb normalitat. 

 

C. ACCIONS VISUALS: 

 

- Els alumes de 4t han anat recollint la marxa de la Marató als gràfics del tauler d’anuncis  

d’agenda 21 de l’escola .  

- A plàstica els nens i nenes de cicle superior han elaborat insígnies del gas, l’aigua i 

l’electricitat. 

- Hem presentat  la Marató a la web del centre. 

- De 3r  a 6è han fet papallones d’origami i les hem penjat a l’escola. De P-3 a 2n les han fet 

amb punxó i les han penjat al sostre del vestíbul. 
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- Hem celebrat els 3 divendres de l’estalvi: 

 
 

El divendres 2 de febrer hem celebrat el 
dia groc de l’estalvi d’electricitat. Aquest 
dia tots han vingut a l’escola amb 
samarreta, bufanda, buf, llacets.... de 
color blau. 
 

 
 

El divendres 9 de febrer hem celebrat el 
dia blau de l’estalvi d’aigua. Aquest dia 
tots han vingut a l’escola amb 
complements  blaus. 
 

 

Ell divendres 16 de febrer, hem celebrat 
el dia taronja de l’estalvi de gas. Aquest 
dia tots han vingut a l’escola amb peces 
de roba i complements  taronja. 

 

 

D. ACCIONS DE COMUNICACIÓ: 

L’alumnat de 4tA i 4tB, en parelles han passat per totes les classes, primer per explicar el 

projecte i cada setmana per explicar com anàvem i per animar a seguir estalviant. Cada dijous 

han anat a fer la lectura dels comptadors amb la conserge. A la classe han fet els càlculs per 

completar els 3 gràfics de barres. Han passat a l‘hora del menjador per les classes per 
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comprovar si seguien els acords d’estalvi de corrent i ho han anotat en una graella. A partir 

d’aquesta graella, han elaborat diplomes per les classes més estalviadors i els han repartit. 

 

OPINIONS DELS ALUMNES DE 4T: 

“Aquest mes de febrer hem celebrat el mes de l’estalvi energètic i cada divendres celebràvem 

un dia, en aquets cas el primer divendres del mes va ser el dia de l’aigua, el següent divendres 

el dia de la llum i l’últim divendres el dia del gas. El dia de l’aigua anàvem amb alguns 

complements de color blau, el dia del llum anàvem de groc i el dia del gas anàvem taronja. El 

dia del gas va venir la tele a fer-nos entrevistes de què ha semblat això d’estalviar. Vam fer 

unes papallones representant que havíem salvat una mica el medi ambient.” Lucía 

“Vam fer la repartició de qui anava a les classes a revisar i qui anava a mirar comptadors. Un 

dia em van agafar a mi i al Dani per mirar els comptadors. A mates vam fer el càlcul de quant 

havíem gastat. I vam anar pels passadissos a mirar si estaven bé o malament els llums. També 

vam fer uns cartells de no gastar. Vam anar on hi havia els cartells dels consums i vam 

enganxar la cartolina. D’aigua vam passar de 500L!! Vam portar camises de colors. Per 

exemple el dia de l’aigua la portàvem blava. Em va semblar molt divertit.“ Júlia 


