Escola CASAS – Curs 2016-2017
La democràcia com a base per a l’elecció dels alumnes delegats de l’A21 al nostre centre.

Delegats i delegades d’ESCOLES+SOSTENIBLES
Motivar la participació activa i la responsabilitat dels nostres alumnes
davant els diferents projectes que el nostre centre escolar genera dins
del marc de l’Agenda 21, ha sigut un dels reptes que com a comunitat
educativa hem intentat millorar durant els darrers cursos escolars.
Des del curs 2014-15 que ens vam proposar l’elecció democràtica dels
nostres delegats i delegades d’Escoles+Sostenibles, a cada curs escolar,
els nivells de 3r i 4t de primària, com a responsables de l’A21 al nostre
centre, escullen els seus propis representants .
El procés gira envers uns objectius clars en la presa de decisions dels
nostres infants, i la creació d’un bon clima social d’implicació en el
projecte d’ESCOLES + SOSTENIBLES.

Iniciem el procés electoral per aquest curs 2016-17
Cal remarcar en aquestes eleccions:
•
•
•
•

La importància de la implicació personal.
La gestió democràtica en tot el procés d’elecció dels delegats i delegades de classe.
La creació d’un clima social motivador, participatiu i de compromís actiu en la presa de
decisions.
La transparència electoral en el procés de l’elecció dels delegats representants de les classes
del Cicle Mitjà; i fer-ho tot a partir d’unes pautes molt clares: l’anonimat de les candidatures
convertides en “frases de compromís personal” i la implicació dels delegats i delegades del
curs de 6è de primària com a supervisors actius en tot el procés de les eleccions.

Procés d’eleccions curs 2016-17:
•
•

•

•

•
•

Presentació d’Escoles + Sostenibles a les classes de 3r
i 4t de primària.
Cada alumne del Cicle Mitjà ha formulat una frase de
bons propòsits vers les seves intencions per treballar
a l’Agenda 21 de l’escola, i ser més sostenible vers el
planeta. (Setmana del 26 al 30 de setembre).
Aquesta frase s’ha redactat a casa, s’ha presentat en
un format anònim (amb les seves dades al darrera) .
(Dimecres 28 de setembre)
Els professors del Cicle Mitjà vàrem copiar amb
ordinador el recull de totes les frases de cada curs, i
es va preparar un mural per poder escollir
democràticament les 3 millors candidatures de cada
curs.
Dia de votació. (Divendres 29 de setembre)
Presentació de resultats i nomenament dels delegats
i delegades A-21 curs 2016-17. (Dilluns 3 d’octubre).

CANDIDATURES DE 3R AGENDA 21 (2016-17)
1- Construir un dipòsit a l’escola per recollir aigua de la pluja i regar l’hort.
2- Ensenyar els petits a reciclar per protegir els recursos naturals del nostre planeta per generacions futures.
3- Fer un hort al pati.
4- Utilitzar bosses de roba i no de plàstic.
5- No cridar: el soroll és contaminació.
6- Proposo separar les deixalles utilitzant cubells de color a l’escola.
7- Protegir l’aigua del planeta: recollir l’aigua de la pluja per netejar l’escola.
8- Proposo que tots els nens portem l’esmorzar en una carmanyola.
9- Que els nen i nenes de la classe utilitzin el full per les dues cares per no haver de tallar tants arbres.
10- Reciclar el cartró i el paper per ajudar els arbres a que produeixin oxigen al nostre planeta.
11- Tirem els plàstics a la brossa perquè no hi hagi contaminació.
12- Reciclar i no tirar coses a terra.
13- Per reciclar t’hauràs d’esforçar.
14- No llençar les escombraries a terra i fer servir els contenidors.
15- Intentaré que els lavabos estiguin nets.
16- Posar a tota l’escola bombetes de baix consum.
17- Si sóc delegada: intentaré que el pati estigui ben net i que cuidem els arbres i les plantes. Si algú llença plàstics
al terra li diré amablement que ho reculli i així el món ja no estarà tan contaminat o almenys l’escola.
18- Si reciclem entre tots salvarem el planeta.
19- Hem de tractar millor el material de l’escola i de les altres persones del món.
20- Hem de reciclar per no contaminar.
21- Vull que la classe estigui més neta i els lavabos també.
22- Intentaré que els nens i nenes facin servir “Tàpers” i no paper d’alumini perquè triga 800 anys en desfer-se.
23- Demanaré una piscina més gran pels amfibis.
24- Tots som planeta Terra, tots hem de reduir, reciclar i reutilitzar.
25- Llençaré la brossa a les papereres i no ho llençaré al terra.

CANDIDATURES DE 4T AGENDA 21 (2016-17)
1- Reciclar tot el que es pugui i no malgastar ni la llum ni el paper.
2- Fer servir paper reciclat perquè així no es tallin tants arbres.
3- Posar cartells a les escombraries per tothom pugi llençar la brossa al seu lloc.
4- Ara que ve l’hivern, tancar les finestres i les portes per no perdre la calefacció i no gastar tanta electricitat.
5- No llençar els papers a terra i utilitzar les papereres.
6- Les coses petites ben fetes faran que el món sigui millor.
7- Utilitzar el transport públic, vehicles elèctrics i bicicletes per tenir un aire més saludable a la ciutat.
8- Reciclar papers, cartrons i plàstics per fer una exposició d’Art (ninots, escultures, quadres...)
9- Que tothom recicli bé!
10- Que cada paperera del pati porti un cartell amb el que es pot llençar i amb el seu color corresponent.
11- Posar safates a classe per a que alumnes i professors deixin els papers utilitzats per aprofitar-los per a fer dibuixos,
esborranys, manualitats...
12- No llençar llaunes, papers ni plàstics al terra perquè embruten i posar més papereres per reciclar al pati i a l’escola.
13- Cuida el teu barri com si fos casa teva.
14- Posar panells solars per estalviar l’electricitat.
15- Portar l’entrepà amb carmanyoles enlloc d’utilitzar el paper de plata.
16- Si vols una escola millor, “Endavant amb les tres R: Reduir, Reciclar i Reutilitzar”.
17- Posar contenidors al pati respectant els colors dels contenidors del carrer per reciclar plàstics, papers i restes
d’aliments.
18- Recollir els medicaments sobrants i els objectes per la salut (ulleres, dentadures...) que ja no fem servir perquè les
puguem enviar a persones que ho necessitin.
19- Utilitzar llums LED de baix consum per reduir la despesa elèctrica.
20- Aprofitar al màxim la llum del sol i encendre la llum artificial només quan sigui estrictament necessari.
21- Llençar el paper al WC després de fer pipi per no embrutar el terra.
22- Que tots els nens i nenes portin el seu propi tovalló de tela de casa per dinar i així no gastar un tovalló de paper
cada dia.
23- Utilitzar els fulls per davant i per darrera i aprofitar els fulls que no serveixen.
24- Que els nens portin materials reciclables per embolicar els esmorzars.
25- No deixar els llums encesos, no fer servir bosses de plàstics, reciclar tot el que podem, no portar embolcall de
plata.
26- Prohibir els embolcalls d’alumini a l’escola.

ACTA

Eleccions de delegats i delegades de l’Agenda 21
Escoles + Sostenibles: curs escolar 2016-17
Data: 3 d’octubre de 2016.
Mesa electoral formada per les delegades de 6è curs :
Clara Atmetlla, Àfrica Sánchez i Maria Vaillès .
Supervisió professorat Cicle Mitjà i coordinació A21 escola Casas.
Realitzades les votacions dels alumnes de les classes de 3r i 4t curs de Primària del Cicle Mitjà
de la nostra escola, i un cop comptats els vots emesos el resultat ha sigut:
3r. curs de Primària:
•
•
•

Bianca Lucya Petrache (amb 5 vots)
Mar Lopez López (amb 3 vots)
Mireia Hernández Marcos (amb 2 vots, previ desempat a sorts)

4t. curs de Primària
•
•
•

Eulàlia Gaya Bretones (amb 3 vots)
Andreu Alonso Ramírez (amb 3 vots)
Roger González Mir (amb 3 vots)

Signat a Barcelona a 3 d’octubre del 2065.
DELEGADES DE 6è. :

PROFESSORS de Cicle Mitjà:

