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DOSSIER PER LES ESCOLES  

1ra Sessió 23 de novembre 

Benvolguts/des mestres, 

El dijous 23 de novembre es va iniciar el Consell d’Infants a la casa de la Vila, el grup de 

consellers/es s’ha conegut i ha començat a posar fil a l’agulla! 

Enguany, recuperem l’encàrrec que ens va fer l’any anterior l’Ajuntament, MEDI AMBIENT, que 

va quedar aplaçat per demanda del consell del curs anterior ja que van trobar important fer la 

constitució del consell amb el Logotip (que podeu veure a dalt del full a la dreta), la normativa i 

un vídeo promocional i informatiu del Consell. 

Així que, enguany recuperem l’encàrrec sobre Medi Ambient, concretament sobre ESTALVI 

ENERGÈTIC A LES ESCOLES. Entenem l’estalvi energètic a partir de quatre fonts energètiques, 

l’aigua, el gas, l’electricitat i el soroll. 

És amb aquest encàrrec que el consell ha començat a treballar. 

Hem traçat la planificació general del projecte de la següent manera: 

• Durant aquest curs haurem de fer un anàlisis dels diferents centres educatius tenint en 

compte l’energia que consumeixen. Aquesta energia pot ser llum, aigua, soroll i gas.  

(Desembre i Gener) 

• Un cop tinguem les dades i l’anàlisi de la realitat començarem a debatre sobre quina 

millora concreta creiem que es pot implantar als centres educatius per millorar el 

tema.  

(Febrer i Març) 

• I finalment, portarem a terme aquesta acció i la presentarem a l’alcaldessa i regidories 

d’ensenyament i medi ambient perquè la puguin aprovar en un Ple Municipal amb la 

resta de regidors i regidores.  

(Maig i Juny) 

Per poder començar a treballar la primera part del projecte els consellers/es explicaran a la 

seva classe l’encàrrec i portaran a debatre sobre les diferents energies i les mesures que fem 

servir a les escoles a dia d’avui per cadascuna d’elles. Els consellers/es ho anotaran tot per 

poder-nos explicar la realitat de les energies a les escoles. 

També un segon debat de quines dues creieu més importants o necessàries a millorar per si un 

cas no podem arribar a les quatre.  
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Objectius de la tasca portada a terme a les escoles per a recollir a la següent sessió 14 de 

desembre: 

- Petita descripció de les mesures que es porten a terme a l’escola sobre la llum, aigua, 

gas i soroll.  

- Elecció de les dues energies que cregueu més important o necessària per a millorar als 

centres educatius.  

Per qualsevol dubte ens podeu escriure al blog o al correu electrònic: 

mpinuelo@montcada.org 

Gràcies per la participació! 
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