
Assessoria del programa EV de la 

demarcació de Girona

Trobada de Comitès
Ambientals dels centres 

EV d'ESO del 
Baix Empordà 



Espai Natural Protegit del Castell-Cap Roig (Palamós)

Agents implicats (100 participants):



Com s’ha dut a terme el projecte APS/SC?

FASES DEL PROJECTE

FASE 1: Reunions de la Comissió d’EV del Baix Empordà d’ESO i cerca d’agents amb 
qui establir aliances (Octubre- gener) 

FASE 2: Treball a l’aula
(Gener-març)

FASE 4: Valoració i difusió de l’actuació (Abril- principis de maig)

Explicació dels valors del paratge Castell- Cap Roig
Ecosistema dunar
Ecosistema alzinar litoral

Entenem el perquè de les actuacions a fer

Germinació de llavors (alzina, suredes, lliri de mar)

FASE 3: Acció en el territori (Trobada de Comitès Ambientals d’alumnes. 26 d’abril)



Aprenentatges del projecte

ÀMBITS DE 
CONEIXEMENT

Àmbit cientificotecnològic Àmbit social Àmbit lingüístic

Àmbit de cultura i valors Àmbit personal i social



1-Neteja/recollida de residus (zona alzinar i zona platja). 

Aplicació Literatti

2- Retirada de flora invasora (zona alzinar (canya) i zona platja (iuques, 

aptèmia i figueres de moro i pitosporums)

3- Plantacions d’espècies autòctones (Alzinar (alzina i suredes), platja 

(tamarius i lliri de mar)) 

4- Col·locació de caixes niu

5-Manteniment mobiliari i altre equipament (cartelleres, pals i 

cordes, adhesius)

6-Col·locació de retenidors de sorra per afavorir la formació de dunes 

Actuacions: Trobada de Comitès Ambientals



A qui ha beneficiat l’acció del servei?

El benefici  d'aquesta actuació ha estat doble. 

1- Els alumnes i docents participants: COMPARTIR  un matí amb 
alumnes i professors/es  dels diferents instituts que són 
Escola Verda del Baix Empordà després de dos anys complicats, 
on ha estat molt difícil organitzar jornades d'intercanvi a 
causa de la pandèmia. 

2- El territori, Castell-Cap Roig (Palamós): S’ha pres 
consciència del valor natural de l’indret i com les actuacions 
humanes afecten al territori. Ben segur que els alumnes quan 
tornin a aquest indret a l’estiu per banyar-se ho faran amb una 
mirada diferent.  “Quan coneixem un territori l’estimem”.



No vull marxar sense dir que...

1- Valoració general:

2- Què me’n porto de la Trobada de Comitès Ambientals?

La bona predisposició de tothom ( alumnes i professors/es) 
per realitzar les tasques proposades de conservació de 
l’espai.

Haver pogut treballar en equip tots junts.

La presencia de menys deixalles de l’esperat tot i que vam 
recollir uns 11 kg de deixalles

Molta gent implicada en la cura de l’espai.

Generalment m'ha agradat molt l'experiència de poder 
participar en una activitat com aquesta, on he conegut a 
gent i sobretot hem ajudat al paratge de Castell.

Ha estat una jornada de compartir i de generar consciència 
ambiental en un entorn natural molt bonic.

Al finalitzar la Trobada de CA es va enviar un formulari de 

valoració als alumnes:



MOLTES GRÀCIES!

Anna Ros – anna@tosca.cat


