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1. ACTIVITAT
El projecte de «La classe més verda» consisteix en veure 

quina és la classe que funciona amb més respecte pel medi 

ambient.

A totes les classes d’ESO del nostre institut, cada dues 

setmanes, a l’hora de tutoria, ens fixarem en 4 coses:



● Comptem quants alumnes porten l’entrepà en un embolcall reutilitzable.  Mirem 

també en quants casos l’embolcall és un Boc’n Roll i quants són del Bosc de la        

Coma.

● Mirem si estan  separats  adequadament el residus a les papereres de l’aula (paper i 

rebuig).

● Assegurem que es va a buidar la paperera de paper al contenidor específic del pati.

● Comprovem si l’aula està neta. No hi ha papers ni altres brutícies per terra. Encara 

que la brutícia l’hagin deixat alumnes d’altres grups nosaltres hem de mantenir neta 

la nostra aula. 



Valorem especialment que el companys 
portin boc & rolls del Bosc de la 
Coma perquè els alumnes de 3r de l’any 
passat van fer un concurs per 
dissenyar aquests embolcalls i 
promoure la seva utilització per tal de 
reduir l’ús de plàstic i paper d’alumini.

 

Concurs de dibuix Sant Jordi 2018 

Es tracta de fer el dibuix que servirà com a LOGO dels Boc & Roll que vendran els alumnes de 3r 

d’ESO amb l’objectiu d’aconseguir diners pel viatge que faran a quart i fer minvar la quantitat 

de residus que produeixen els embolics del bocates (plàstic, paper i alumini).  

Bases 

- Ha de ser un dibuix fet amb tinta negra  en un full de grandària DIN A4. 

- S’ha de presentar dins un sobre que tingui escrit, per fora, el curs de l’autor i un 

pseudònim. A l’interior ha d’haver-hi un altre sobre petit amb el nom i cognoms de 

l’autor. 

- El tema és lliure però és preferible que estigui relacionat amb la funció del boc &roll, 

amb la necessitat de cuidar l’entorn natural o amb el reciclatge. 

Premis 

     Hi haurà tres treballs premiats amb un lot d’estris de dibuix i almenys un dels dibuixos es  

publicarà com a LOGO dels boc & rolls que vendran els alumnes de 3r d’ESO. 

Data límit i lloc d’entrega: 13 d’abril a l’Aula d’EVIP 

  

 

Aquest any els alumnes de quart venen 
embolcalls amb la mateixa finalitat i 
també per a guanyar diners pel viatge 
de fi de curs.

És clar que calia recolzar aquesta 
iniciativa.

Cartell 

del 

concurs 

de dibuix



1.1 COM HO FEM?

Els delegats ambientals 

de cada classe revisem 

els requisits a puntuar  i  

anotem els resultats en 

uns gràfics que tenim 

penjats al suro de l’aula: 

 

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

Estat de l’aula  Separació dels residus 
a l’aula 

 Embolcall reutilitzable 

20190201_131750.mp4


EL CRITERI DE PUNTUACIONS ÉS:

El/la tutor/a revisa que ni els alumnes ni els delegats facin trampes per aconseguir el premi.  
També apuntem en una taula petita els resultats on firmem els delegats i el tutor.

           Pinten de verd una casella  per cada alumne que porti l’entrepà en un embolcall reutilitzable   

           Si el nombre de Boc’n Rolls és igual superior a 5 pintareu 4 quadrats extra de color verd i dos més  

si al menys 4 dels Boc’n Rolls són del Bosc de la Coma ja que, a més de sostenible,  serà una classe 

solidària i col·laboradora. 

Pintem de blau 4 caselles si estan  separats  adequadament el residus a les papereres de l’aula .  Si 

no estan separats els residus: cap casella. 

Pintem 2 caselles blaves per anar a buidar la paperera al contenidor específic del pati. 

Pintem 4 caselles taronja  si l’aula està neta. No hi ha papers ni altres brutícies pel terra . Encara que 

la brutícia l’hagin deixat alumnes d’altres grups nosaltres hem de mantenir neta la nostra aula.  



 

Aquesta és la taula que ompliran els delegats ambientals i la lliuraran al tutor 

 Nombre de 
embolcalls 
reutilitzables 

Aula neta  
(si o no) 

Separació 
adequada de 
residus (si/no) 

Buidatge 
de la 
paperera 
(si/No) 

Nombre de 
Boc’n Rolls 

Boc’n 
Rolls del 
Bosc de la 
Coma 

Setmana 1       

Setmana 2       

Setmana 3       

Setmana 4       

Setmana 5       

Setmana 6       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

Setmana       

 



classe: 1S1

NO



1.2 QUAN ES FA?

Es fa a l’hora de tutoria cada 2 setmanes. 

Normalment els divendres, ja que per la setmana següent va 

millor tenir-ho tot net i ordenat.



1.3 HI HA PREMI? QUIN?
Si, volem estimular a tothom, tot i que no tots siguin 

ecologistes, s’ha de fer per aquelles persones que els hi costi 

més perquè així s’hi acostumin i tinguin tots aquests valors tan 

importants en la seva vida quotidiana.

El premi és un petit esmorzar ecològic i saludable per a la classe 

guanyadora. Es celebrarà probablement al Parc nou d’Olot. 



FOTOS





classe: 1S2





classe: 1S3





classe: 2S4





Tot això ho fem per observar quina és 

l’aula més ecològica i per acostumar-nos 

a reciclar i conservar el medi ambient.

Hem de cuidar el nostre planeta!!


