


d’aquests programes d’educació que es 
mostren a aquest catàleg, passareu a for-
mar part de la Xarxa d’Ecoescoles. Segons 
el compromís de compartir que assoliu amb 
la resta d’escoles i el nombre de programes 
en que participeu, us assignarem un color i 
una sèrie de materials i d’experiències per al 
vostre alumnat.

L’Ajuntament, alhora, es compromet a fa-
cilitar-vos els programes, els professionals, 

els materials i l’assessorament. El compro-
mís, per part vostra, serà el de compartir 
els resultats i les experiències, mitjançant        
imatges o experiments. La bicicleta que  
mou la Xarxa d’Ecoescoles, es diu compartir.

www.gandiaverda.gandia.org

Disseny i maquetació   Borja Pons
Correcció lingüística   Imma Canet

Què és ?

Gandia treballa des de fa anys en l’aplica-
ció de polítiques ambientals que la facen ser 
una ciutat coherent i respectuosa amb el 
seu territori. És un camí que hem de recó-
rrer tots i totes.

Les escoles, juntament amb les famílies, 
sou el pilar fonamental de la societat per-
què són elles, complementàriament, les qui 
determinen els valors i les conductes dels 
nostres fills i filles. Tot canvi social passa per 
aquests dos col·lectius.

Les escoles de Gandia treballeu de valent, 
des de fa anys, la sostenibilitat i el medi am-
bient als vostres temaris i amb iniciatives 
pròpies de cada centre. Però ens cal més 
esforç per seguir avançant i, sobretot, més 

coordinació per ajudar-nos i aprofitar les 
experiències dels altres que ens puguen ser 
útils.

La proposta de l’Ajuntament de Gandia és 
unir les forces i compartir experiències. Des 
de fa un temps els departaments de Gestió 
Responsable del Territori i el d’Educació, 
hem anat desenvolupant programes d’edu-
cació ambiental als vostres centres amb la 
vostra aliança. Ara els agrupem tots sota un 
mateix instrument que hem decidit anome-
nar Xarxa d’Ecoescoles de Gandia.

Pràcticament tots els programes de la 
Xarxa ja estan en marxa però volem visibi-
litzar el vostre compromís i organitzar-nos 
millor. Les escoles i instituts que participeu 
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Una ecoescola és aquella que 

té dins del seu programa educa-

tiu un clar objectiu d’educar en 

valors, vinculats a l’estima cap 

a la natura i el territori propi, 

d’educar en un consum respon-

sable dels recursos, tant hídrics 

com energètics, com d’aliments, 

de promoure una mobilitat sos-

tenible no contaminant, de bus-

car, cada dia, millorar la seua 

relació amb els altres, i també 

amb l’entorn. Són objectius que 

quasi segur teniu al vostre pro-

grama anual, però que, per ser 

part d’aquest projecte, heu de 

tenir clars i escrits. El primer pas, 

doncs, serà signar el document 

“Compromís EcoEscola”, per tal 

d’acomplir aquests objectius i 

de comprometre’s a compar-

tir els resultats dels programes 

amb la resta de membres de la 

Xarxa.

1  Objectius 2  Programes 3  Colors 4  Recursos 5  Compartir 6  Comunicar

Quins passos hem de seguir ?

La Xarxa d’Ecoescoles de 

Gandia, et proposa tot un con-

junt de programes als quals et 

pots sumar. Participar en un 

d’aquests programes i complir el 

pas 1 és suficient per adherir-te a 

la Xarxa. Però participar et com-

promet, com a escola, a com-

partir. Si, després del curs, has 

compartit el mínim requerit, et 

serà atorgada la placa d’Ecoes-

cola i podràs considerar-te i 

comunicar-te com a ecoescola. 

Juntament amb el “Compromís 

EcoEscola” haureu d’indicar els 

programes en els quals voleu 

participar. Des del departament, 

us indicarem en quins progra-

mes heu estat inclosos.

Per a formar part de la Xarxa 

d’Ecoescoles, l’Ajuntament de 

Gandia et facilita tot un con-

junt de recursos per ajudar-te 

en la tasca d’educar en i cap 

a la sostenibilitat; materials di-

dàctics, tallers especialitzats 

de natura, visites d’experts, ex-

cursions, experiències... Volem 

afavorir que l’escola treballe el 

medi ambient i que compartis-

ca medi ambient amb la ciutat i 

amb la resta d’escoles:

www.ecoescoles.gandia.org

És vital compartir. Durant 

l’any, hauràs d’enviar fotos a 

ecoescoles@gandia.org, així 

com el qüestionari anual de 

cada programa en el qual par-

ticipes. Les condicions d’envia-

ment (quantitat i terminis) de-

penen de cada programa.

Segons el nombre de pro-

grames que assumeixes com a 

escola, se t’atorgarà un color 

diferent, que pot canviar cada 

any, segons el teu compromís 

amb la natura i la sostenibilitat. 

El color s’atorgarà en finalitzar 

el curs acadèmic, una vega-

da avaluada la participació de 

l’escola durant l’any.

El material que ens envieu 

serà penjat al web de la Xarxa, 

per tal de compartir-lo amb la 

resta de membres. En finalitzar 

el curs, segons el color aconse-

guit per la escola, s’entregarà 

un paquet d’experiències i ma-

terials a tots els membres de la 

Xarxa vinculats a la natura i el 

territori.

de 1 a 4
programes

de 5 a 9
programes

de 10 a 15
programes

“ I, sobretot, no oblidem mai que en matèria d’educació, no hi 
ha més que un sol dret superior als altres, davant el qual tots 

han de cedir: el dret del xiquet i de la xiqueta ”

Francesc Ferrer i Guàrdia



Materials
Caixa d’experiències.

Visita trimestral dels monitors i 

les monitores ambientals a l’aula.

Pàgina web del programa.

Arbres a l’aulaPROGRAMA 1

3er i 4rt de Primària A l’aula i excursions

Què
És un projecte d’educació am-

biental basat en la cura i l’estu-

di d’arbres autòctons. Els grups 

participants reben, al centre, 

exemplars d’arbres xicotets i 

material específic per guiar-ne 

l’estudi. Es tracten continguts i 

procediments de totes les àrees 

curriculars a l’aula, amb eixides 

puntuals al medi.

Com
Signar document de custòdia 

dels arbres.

Cuidar els arbres entregats.

Fer, com a mínim, 1 experiència 

al mes.

Fer el racó de l’arbre.

Acudir a la Festa Final del pro-

grama Arbres a l’aula.

Compromís
Es porten 4 arbres al centre, 

durant març, i es cuiden i s’estu-

dien durant 1 any sencer (2 cursos 

escolars).

Es planten en 1 festa/plantació 

on acudeixen totes les escoles 

participants. 

Inscripcions:

arbresalaula@gmail.com

Arbres a l’aula1

Suc a l’escola.2

Ecolletres a l’escola.3

Dibuixar el terme4

Custodiant el Serpis.5

Setmana de la Mobilitat.6

L’ecobici7

Setmana de l’Arbre.8

Reciclar és clau.9

Gandia, ciutat reciclada.10

Fem pati.11

XIVEGA’t a l’escola.12

Hort a l’escola.13PR
OG

RA
ME

S
Inici en febrer

Racó dels arbres.

4 arbres de 2 anys d’edat.

1 CD amb tot tipus de

materials de treball.



Materials
Màquina de fer sucs municipal.

Gots de plàstic del departament.

Taronges municipals o Cooperativa de Gandia.

Ecolletres a l’escola.

Alumnes de Primària Zones a repoblar Tot el curs escolar

Materials
Fins al moment, s’ha recorregut als següents títols:

     Enllà del foc

     La Cova del Parpalló

     Herbari Bell del País Valencià                         

Què
És un programa que reparteix 

diverses publicacions literàries 

durant el curs escolar, relaciona-

des amb el medi ambient i el te-

rritori de Gandia i la Safor.

Cap la possibilitat que l’au-

tor/a vaja a l’escola a explicar, de 

primera mà, la seua publicació. 

Demana-ho mitjançant el correu: 

ecoescoles@gandia.org 

Com
Es llegeixen fragments dels 

llibres enviats a l’aula.

Es rep els autors i autores per 

escoltar el seu procés de creació.

Es fan arribar a l’escola 2-3 lli-

bres per centre.

Compromís
Els col·legis han de dedicar un 

temps a l’aprenentatge i estudi 

de les obres, a més de comptar 

amb els seus autors per a com-

plementar, de primera mà, el seu 

estudi i fer treballs relacionats 

amb la temàtica de les obres.

S’enviaran al correu del pro-

jecte les fotos amb els autors, 

així com una foto dels llibres a 

la biblioteca del centre i a l’aula.

Suc a l’escola.

Cooperativa
Agrícola La Safor

Tots els alumnes Al pati de l’escola 1 setmana a l’any (5 dies)

Què
És un programa per a pro-

moure el consum de proximitat, 
ecològic i sa. Consisteix a portar, 

durant una setmana de classe, 

la màquina de fer sucs de ta-

ronja municipal. Una parella de 

llauradors ecològics explica la 

seua experiència i treball als xi-

quets i xiquetes, amb l’objectiu 

de dignificar el treball del camp 

i de comunicar la importància de 

l’agricultura i del consum de pro-

ductes ecològics i de proximitat.

Com
Es desenvolupa durant una 

setmana, tots els dies, a l’hora 

del pati.

La sessió amb els llauradors 

serà d’un matí.

Es projectarà un clip explicatiu.

Hi participaran 5 centres es-

colars que no tinguen màqui-

na de fer sucs. Si el centre té 

màquina de fer sucs i s’inscriu, 

l’Ajuntament portarà la taronja 

i la sessió formativa.

Compromís
Cal el suport de 6 persones 

(mestres o AMPA). Les mestres 

hauran d’organitzar un debat a 

classe i enviar les conclusions al 

correu ecoescoles@gandia.org. 

Els gots seran escurats cada dia 

per l’escola i es deixaran prepa-

rats per a l’endemà. Si l’escola pot 

aportar la màquina i la persona 

per fer els sucs, l’Ajuntament pot 

aportar els gots, les taronges i 

una sessió formativa amb els llau-

radors/es.

PROGRAMA 3PROGRAMA 2

Co

nsell
 

Agrari

Gandia

 

     El Mondúver a un tir de pedra

     Confessions de l’Auir (documental)

     #ClipsPerLaSostenibilitat (DVD)



Custodiant el Serpis.

Tots els alumnes Diferents trams del Serpis 3 vegades a l’any

Dibuixar el terme.

5é de Primària i 1er de Batxillerat A l’aula Tot el curs escolar

Materials
Col·lecció didàctica de Cartografia de l’Arxiu Històric de Gandia IMAB.

Propostes didàctiques presents al programa.

1 mapa per alumne (A3) amb una proposta didàctica específica.

Es pot demanar una visita a l’Arxiu Històric de Gandia.

Què
És un programa que, mit-

jançant el repartiment de ma-

pes històrics representatius de 

la Safor, vol enriquir el coneixe-

ment geogràfic, ambiental i te-

rritorial de Gandia i la Safor. 

Com
Per posar en coneixement i en 

valor el territori que ens envolta 

i la seua història.

Per posar de manifest la    

importància de l’Arxiu Històric   

i de la Cartoteca.

Compromís
L‘escola ha d’enviar fotos dels 

alumnes amb els mapes i una 

selecció de 10 propostes didàc-

tiques realitzades en fotocòpia, 

pdf o jpg, al departament co-

rresponent.

PROGRAMA 5PROGRAMA 4

Materials.
Roba i calçat còmode.      Aigua, esmorzar i bossa per a les deixalles.

Informe anual de l’estat de l’espai custodiat a completar pel centre.

Què
Els col·legis adscrits adopten 

un tram del riu Serpis i el visiten 

per a treballar temes de medi 

ambient. L’Ajuntament proposa 

tallers ambientals in situ per als 

custodiadors, per a gaudir d’una 

jornada en un espai natural, un 

entorn on aprendre, ben diferent 

al que estan acostumats.

Mitjançant cartelleria, es re-

flecteix quin col·legi ha adoptat 

cada tram.

Com
Treballar diferents disciplines 

al riu, com ara dibuix, literatu-

ra, tecnologia, educació física, 

ciències de la terra... a mode 

d’aula bosc. Acordar cada any 

un nombre d’accions sobre la 

zona custodiada i trasmetre-les 

a l’Ajuntament, que pot donar 

suport humà i logístic.

Compromís
Els col·legis es comprome-

ten a anar al seu respectiu tram 

adoptat del Serpis, 3 vega-

des a l’any, i a fer tres accions 

in situ (cartelleria, plantació, 

obra d’art col·lectiva, inventari, 

mesuraments...).

Cal entregar l’informe tipus 

que l’Ajuntament fa arribar, en 

finalitzar el curs escolar.



Materials
Instal·lacions públiques per a 

realitzar els tallers, inclosos els 

espais naturals de l’Anella Verda.

L’ecobici.

Materials.
Un cartonet on segellar els viatges.

Un aparcabicis en un espai segur.

Què
Programa que fomenta i pre-

mia l’ús de la bicicleta als es-

colars. Amb la realització d’un 

nombre determinat de viatges, 

l’Ajuntament recompensa els 

escolars. Es proporcionarà als 

alumnes interessats un carto-

net amb 25 viatges, que seran 

segellats per les escoles. S’en-

tregaran 3 cartons a l’any i 3 re-

compenses per a aquells que els 

òmpliguen.

Com
Fomentar i recompensar l’ús 

de la bicicleta.

Mostrar transports alter-

natius als tradicionals, també 

ràpids, sans, còmodes i més res-

ponsables amb l’entorn.

Compromís
El col·legi es compromet a 

segellar el cartonet dels alum-

nes que es desplacen a l’escola i 

l’Ajuntament, a recompensar-los.                    

A més a més, les escoles han de 

garantir un lloc segur on aparcar 

les bicicletes.

Tots els alumnes De casa a l’escola Tot el curs escolar

Setmana de la Mobilitat.

Tots els alumnes, i resta de població Pati, aules i altres indrets

PROGRAMA 7PROGRAMA 6

Què
És una iniciativa a escala eu-

ropea que busca conscienciar i 

sensibilitzar a la ciutadania i, en 

concret, els escolars, de la im-

portància de l‘ús del transport 

públic, la bici, etc. a més d’ ani-

mar al desenvolupament de nous 

mitjans alternatius en benefici del 

medi ambient. L’Ajuntament pro-

posa xarrades, tallers, passejades 

i projeccions relacionades amb la 

Setmana Europea de la Mobilitat.

Com
Sensibilitzar els alumnes dels 

impactes dels mitjans tradicio-

nals de transport.

Fomentar l’ús de mitjans de 

transport sostenibles, la vida 

sana, l’esport i el respecte pel 

medi ambient.

Educar els escolars en ma-

tèria de mobilitat i seguretat vial 

a la ciutat.

Compromís
La inscripció de l’escola us 

compromet a acudir a alguns 

dels tallers de la Setmana Euro-

pea de la Mobilitat.

El centre també haurà de pro-

posar una activitat pròpia rela-

cionada.

Nombroses associacions 
veïnals, ciclistes, escolars, 
ambientals i empreses.

UNIÓ EUROPEA

En setembre



Reciclar és clau.

Tots els alumnes Eco-parc i entorn de l’escola Tot un curs escolar

Materials
Plantes d’espècies autòctones per plantar.

Educador ambiental que acompanya i explica.

Ferramentes per plantar els arbres.

Setmana de l’Arbre.

2 cursos a elegir per l’escola Zones a repoblar 1 setmana de març

Què
Setmana amb nombroses ac-

tivitats relacionades amb els ar-

bres, amb interessants tallers i 

plantacions en zones on es ne-

cessita de la repoblació d’arbres 

per a la recuperació de l’entorn.

Explicació i ensenyament de la 

importància d’aquestes accions, 

col·locació de caixes niu, millora 

d’hàbitats, millores per a la fau-

na... L’Ajuntament triarà el lloc de 

plantació.

Com
Conscienciar i formar a recu-

perar l’entorn i promoure la sos-

tenibilitat.

Fomentar l‘estima per la natu-

ra i el medi ambient.

Incentivar l’observació i l’estu-

di de la natura.

Desenvolupar el sentiment de 

responsabilitat cap als arbres, ja 

que han de cuidar-los.

Compromís
L’Ajuntament es compromet 

a pagar els costos de les actua-

cions a 5 centres escolars.

Els centres faran un concurs de 

dibuixos sobre el medi ambient 

de la ciutat. Triaran per votació, 3 

dibuixos (un per cicle), que s’en-

viaran durant el mes de gener, i 

els 5 participants s’elegiran sobre 

els participants d’aquest concurs.

PROGRAMA 9PROGRAMA 8

Materials.
Ferramentes i utensilis per al reciclatge.

Nous contenidors per a la recollida dels 

diferents materials.

Què
Programa que realitza diverses 

accions basades en el reciclatge, 

que tracta, en cada acció, un ma-

terial diferent a reciclar.

A més de millorar a les escoles 

les instal·lacions per al reciclatge, 

es realitzen tallers, conferències, 

xarrades i visites a l’eco-parc per 

als xiquets.

Alguns dels tallers són Fent 

art, Una vida més i Sabó de l’oli.

Com
Fomentar el reciclatge i els 

seues grans avantatges front a 

les formes tradicionals d’elimina-

ció del fem.

Compromís
Cada classe haurà de separar 

plàstic i paper, i setmanalment 

portar-los al contenidor de reci-

clatge.

Els centres s’hauran d’inscriu-

re als tallers proposats.

El centre farà un càlcul de la 

seua petjada ecològica: de ca-

dascuna de les classes (mitjana 

dels alumnes) i del centre (claus-

tre) que imprimirà i enviarà a 

l’Ajuntament.

S’enviaran les pantalles de 
resultats del claustre i un infor-
me amb la mitjana resultant de 
cada classe. Per a fer aquesta 
tasca s’utilitzarà la pàgina web:    
www.tuhuellaecologica.org

Caixes niu i col·locació.

Taller d’educació ambiental durant

la plantació.



Fem pati.

Materials
Brigada municipal de treballs per a instal·lar les millores acordades.

Taller de participació amb els xiquets i xiquetes.

Què
Programa que busca millores 

a la comunitat educativa, vincu-

lades a fer el pati de l’escola més 

humà i estètic, i pensat per al 

gaudi dels escolars.                        

L’Ajuntament dona suport tèc-

nic i d’execució als centres es-

colars en la millora del pati de 

l’escola, mitjantçant tallers de 

participació per dissenyar con-

juntament els patis del col·legi.

Com
Humanitzar els patis escolars.

Millorar estèticament els patis 

de les escoles.

Encetar l’interès per l’art entre 

els més joves.

Participar en tasques artísti-

ques que desenvolupen la creati-

vitat i l’interés per la cultura.

Aconseguir ombres i zones de 

joc, amb materials naturals, al pati.

Compromís
Caldrà fer arribar al departa-

ment un desig signat per dele-

gats d’alumnes, AMPA i claustre 

de millorar el pati de l’escola, 

a més d’una proposta de pati 

acordada amb diferents projec-

tes tècnics. Els participants es 

comprometen a pagar els ma-

terials elegits i a mantenir les 

obres executades per l’Ajunta-

ment, seguint el pla de millora 

del pati acordat per la comuni-

tat educativa.

Gandia, ciutat reciclada. PROGRAMA 11PROGRAMA 10

Què
És un altre programa relacio-

nat amb el reciclatge, en el qual 

els participants col·laboren amb 

la realització d’un mural, un ar-

bre gegant fet amb materials re-

ciclats i/o reutilitzats. També es 

col·labora en la neteja d’espais 

naturals, la recuperació d’espais 

urbans deteriorats, així com ta-

llers a la Casa de la Natura.

Com
Formar en reciclatge els esco-

lars i fomentar-lo.

Recuperar i envellir espais de-

gradats.

Mostrar que el reciclatge no es 

sols pràctic, sinó que també pot, 

fins i tot, convertir-se en art.

Compromís
Els col·laborados es compro-

meten a realitzar totes les accions 
contemplades en el programa i a 
recollir, de forma continuada, bo-
telles, taps... al centre.

Confeccionar un mínim d’una 
escultura per escola/institut amb 
elements reciclats pels alumnes. 
Serà entregada durant gener. 
L’escultura s’exhibirà, durant el 
mes de febrer, en una exposició 

conjunta de totes les escoles i ins-

tituts participants.Materials.
Monitor/a a disposició de l’escola.

Materials de treball.

Espai de treball a la Casa de la 

Natura (Parc d’Ausiàs March).
AMPA

Tota la comunitat educativa Pati i entorn escolar Tot el curs escolarTots els alumnes Tot el curs escolarZones a netejar i altres



Què
Aquest programa proposa 

que les escoles munten un hort 

escolar i ecològic, seguint el mè-

tode fàcil i familiar “Parades en 

Crestall”. Els alumnes participa-

ran activament en les labors de 

l’hort, des de la sembra fins a 

la collita, observant, coneixent, 

planificant i preparant el te-

rreny, sembrant, plantant, con-

trolant plagues i males herbes i, 

finalment, recol·lectant i fent un 

banc de llavors.

Com
Entendre l’hort com a vehicle 

d’aprenentatge de valors sobre el 

respecte de la natura, la coopera-

ció amb els altres xiquets i xique-

tes, i el despertar dels sentits. 

Sensibilitzar sobre la neces-

sitat de conservar el medi am-

bient. Educar amb respecte per 

la natura, alimentació, l’ús de re-

cursos, consum responsable.

Compromís
Els alumnes participaran acti-

vament en totes les tasques dels 

horts. S’aportarà un calendari 

anual de participació, amb un 

responsable per centre.

Els alumnes realitzaran una 

unitat didàctica proporcionada 

per l’Ajuntament, mitjançant un 

tècnic que passarà almenys una 

vegada al mes pel centre.

Els participants hauran de 

gravar un clip (per centre) d’al-

menys 2 minuts, amb els motius 

de perquè volen participar en 

aquest programa. Aquest clip 

s’haurà d’entregar juntament 

amb la inscripció al programa.

Què
La XiveGa, és la Xarxa d’In-

fraestructures Verdes de Gan-

dia i XiveGa’t és l’expressió que 

ens hem inventat per animar-te 

a conéixer aquesta xarxa for-

mada pels espais naturals que 

gestiona l’Ajuntament de Gan-

dia. Amb aquest programa, 

volem afavorir el coneixement 

d’aquests espais.

Com
L’escola o institut s’ha d’ins-

criure i haurà de treballar els 

espais naturals municipals du-

rant l’any, per tal de conéixer el 

seu territori més pròxim. Què 

són les infraestructures ver-

des? Quines tenim al nostre 

municipi? Quins professionals 

treballen en elles?

Compromís
Els participants, per ser ad-

mesos, hauran de presentar, per 

classe, un mural d’estudi dels di-

ferents elements de la XiveGa 

basant-se en la informació del 

web www.gandiaverda.gandia.
org, on es descriguen els seus 

elements i s’acompanyen amb 

fotos, il·lustracions o gràfics. Des-

prés de la visita s’entregaran 10 

microrelats de mig full d’extensió, 

per classe participant. El text serà 

lliure, però haurà d’incloure una 

referència explícita a la XiveGa.

Hort a escola.

Tot el curs escolar (cada 15 dies)

Materials.
Hort.

Manual i Unitat Didàctica.

Tècnic municipal.

Tots els alumnes A l’hort o pati de l’escola
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Materials
L’Ajuntament es fa càrrec de la despesa de l’autobús.

Monitor/a ambiental, que acompanya el grup.

6é de Primària i 1er de Batxillerat Al centre i entorn Tot el curs    (1€ per xiquet/a)



www.gandiaverda.gandia.org


