
Assistents: Avui  han  vingut  molts  mestres  de  les  escoles  de  Sant  Cugat
interessats en conèixer aquest nou espai. Aquests mestres han representats les
escoles: Col.legi Europa, Escoles Bressol Municipals, Escola Bressol Magnolia,
Thau, Ferran i Clua, Maragall, Turó de Can Mates, Angeleta Ferrer, Arnau Cadell,
Joaquima Pla i Farreras, educadors ambientals de les escoles, estudiants del
grau d’educació infantil de la UAB, nna Valderrama (Turó can Mates i Gerbert
d’Orlhac),  Carme  Delgado  (Turó  can  Mates),  Isabel  Gómez  (Joan  Maragall),
Francesc Carbó (Ferran i Clua), Nuria Fargas (EB El Niu), Mariona Espinet (UAB) i
Imma Casajoana (Medi ambient).

Ordre del dia:

- Visita a la deixalleria del centre (Punt Verd del centre al carrer Roquetes 
s/n)

- Explicació de la nova exposició per part de l’Imma Casajoana de 
l’Ajuntament de Sant Cugat

- Recollida del Carnet de la Deixalleria per a l’escola i també dels residus 
que necessitem 

- Informacions: Participació de mestres del grup i alumnes al Fòrum de la 
Xesc
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Acta de la trobada del dia 20 de novembre 2013, del setè curs del grup de treball

EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA  

20/11/13 a les 17:30h al Punt Verd de Sant Cugat del Vallès  

Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès

Resum: Coneixem el nou espai educatiu i d’exposició que ha obert el
Punt Verd, visitem la deixalleria,  ens mirem en detall  l’exposició,  i
encetem una conversa amb la Imma Casajoana que ens informa dels
projectes i de les possibilitats de l’espai. Nosaltres també li fem saber
les valoracions que en fem del funcionament del Punt Verd per tal de
millorar-lo. En acabar ens emportem el Carnet de la Deixalleria per a
l’escola i un cartell informatiu de la festa d’inauguració de l’espai que
es realitzarà el proper dissabte 23 de november, 2013.  En German
Llerena  es  troba  a  Llatinoamerica!.  La  propera  reunió  es  farà  a
l’Escola Maragall el 22 de gener, 2014 a les 17,30h. 

Feliç any nou!!!



Visita a la deixalleria i explicació de la Imma Casajoana

Hem anat arribant a poc a poc els i les mestres de les escoles del grup ESLV.
Aquest cop han vingut moltes cares noves ja que l’activitat estava oberta a
altres mestres de les escoles que volguessin conèixer l’espai. 

La Imma Casajoana ens han explicat el nou Espai de Creació del Punt Verd del
Centre és un espai educatiu on viure: 

• Una experiència expositiva: l’exposició com un recurs per aprofundir en
determinats conceptes

• Una  experiència  lúdica:  el  joc  com una  eina  dinàmica  i  atractiva  per
adquirir nous coneixements. 

• Una  experiència  creativa:  el  taller  com un  mitjà  on  viure  en  primera
persona el procés de transformació d’un element.

L’exposició consta de 4 àrees dedicades a les fraccions vidre, paper, envasos
de plàstic  i  envasos  metàl·lics,  i  cada àrea  conté  una fitxa que defineix  el
material, Si reciclo/Si no reciclo, un Zoom per aprendre més, el consum real
d’aquell material per persona i any, i curiositats sobre els materials. 

      

En el Taller de creació, volem oferir una experiència que es visqui en primera
persona per  treballar  la  idea de procés,  de transformació,  de generació  de
valor. 

Els residus ja no són més residus, són materials a reutilitzar quan arriben a la
planta de recuperació, però també aquí mateix, a l’Espai de Creació, els podem
donar un altre valor.

Es proposa un treball d’observació i de manipulació dels materials que reclama
l’atenció sobre cada una de les fraccions que trobem al  punt verd fent-nos
conscients de les seves diferències i de les possibles utilitats futures. 

Ens ha proposat de fer a les escoles el mes de Creació a partir de residus de la
deixalleria. Es podria fer un concurs amb les obres de totes les escoles. Des
d’Entretallers (Escola d’Art de Sant Cugat) s’han ofert a fer de jurat per escollir
les millors obres. Es podria fer el lliurament de premis a l’Espai de Creació. 
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L’Espai  de  Creació  i  l’Exposició  està  oberta  a  les  escoles  i  IES,  que prèvia
sol·licitud hi poden anar. Algunes escoles han plantejat que podrien venir a la
deixalleria amb recursos propis (a peu) i fer un taller a l’Espai de Creació. Els
mateixos/xes mestres de l’escola dirigirien el taller, tot i que es podria mirar
per part de l’Ajuntament si podem oferir algun suport. 

L’Anna Castellví s’interessa per la possibilitat de venir amb els seus alumnes al
nou espai malgrat que no hi hagi suport d’educadors o educadores ambientals
externs. 

La  Núria  Fargas  i  les  seves  companyes  ens  han  informat  que  han  utilitzat
diverses  vegades  el  Punt  Verd  i  els  ha  estat  molt  difícil  contactar  amb el
personal. Han considerat que el Punt Verd no estava obert a les demandes de
les escoles tot mostrant poca flexibilitat.  Han aportat informació interessant
sobre l’Associació Espiral de Badalona que a partir del seu servei El Rebost
ofereixen material de rebuig amb utilitat pedagògica.  Associació Espiral de
Badalona1: http://espiralassociacio.wordpress.com/rebost/

La Imma Casajoana s’interessa per la idea i proposa de treballar conjuntament
per iniciar un projecte en aquesta línea.

En Francesc Carbó comparteix també amb tots nosaltres la seva experiència en
la utilització del servei del Punt Verd. Coincideix amb les valoracions de la Núria
Fargas.

Tots els  mestres coincideixen en afirmar que el  Carnet de la Deixalleria els
facilitarà  la  feina d’accés als  materials  de la  deixalleria  i  esperen que això
suprimeixi part de les dificultats incials.

1Associació Espiral de Badalona: http://espiralassociacio.wordpress.com/rebost/
Un projecte de recollida i classificació de residus d’interès educatiu i de formació d’educadors
per a la seva utilització creativa en educació. Visiteu-la!
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Carnet de la Deixalleria

L’Imma Casajoana  dóna  els  carnets  a  les  escoles  que  el  varen  demanar  i
ofereix la possibilitat de les que no ho han fet s’apuntin. Amb el carnet, podrem
recollir tot tipus de material per fer manualitats als nostres centres.

Les escoles de Sant Cugat que ja tenen el Carnet de la Deixalleria són les
següents:

 Museu de Sant Cugat

CEIP Ciutat d'Alba

CEIP La Floresta

CEIP Catalunya

AMPA Catalunya

IES Arnau Cadell

Llar infants Escola Infantil la Farga

Llar infants la Mainada

CEIP Ferran Clua

Escola Avenç

CEIP Collserola

CEIP Joan Maragall

Escola Europa International School

EB Verge de Montserrat

EB La Mimosa

Esplai Sarau (Club Muntanyenc)

EB Gargot

IES Pla Farreras

PQPI PQPI Jardineria

CEIP Pins del Vallès

Llar infants Magnòlia

EB Cavall Fort

Esplai Pica Roca

EB Tricicle

CEIP Turó de Can Mates

Escola Santa Isabel
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Informació sobre l’estada d’en German Llerena a Llatinoamèrica:

En German ens envía aquestes notícies desde Río de Janeiro on diu que tothom
té calor!:

- La Laura, alumna de ciències ambientals de la UB que està fent les pràctiques
a  Medi  Ambient,  està  treballant  noves  activitats  pel  PDE  a  partir  de  la
deixalleria. 

- Vaig explicant les aventures del grup ESLV a Rio de Janeiro i a Juz de Fora
(Minas Gerais), i estan agradant molt! ja em demanen les noves "entregues". O
sigui que si  algú està pensant en fer algun viatget a l'estiu...  que pensi en
aquesta part del món!

- Aquí fa calor!! no em queixo, en absolut, aquí tothom es queixa, però jo us
veig a aquella foto, ben guap@s, però... morts de fred! 

Una abraçada enorme i Bon Nadal! German

Informació sobre la Inauguració del Nou Punt Verd

La Imma Casajoana ens informa de l’activitat d’Inauguració del nou espai del 
Punt Verd pel Dissabte 23 de novembre, 2013 a les 11h fins les 13,30h. Està 
obert a nens, mestres i families! 
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Ens tornem a trobar

A l’escola Maragall a les 17:30h
el dimecres 29 de gener 2014

Tractarem: Les experiències amb les famílies a l’estiu, el
viatge d’en German i les seves descobertes

agroecològiques, i la preparació de l’escola d’estiu.
mooooooolt Bones Festes i Any Nou 2014!!! 

gràcies Imma Casajoana per la xerrada i la disposició a
escoltar-nos malgrat el fred!  

Fred? Quin fred?
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