
Institut Pons d’Icart

Protegim el nostre entorn



El nostre projecte:

• Servei Comunitari 

• Alumnes de 3r d’ESO

• Col·laboració amb entitats tarragonines en la 
protecció del medi ambient 

• Fil conductor l’aigua des de tres vessants: el riu 
Francolí, la platja i l’aigua potable.

Entitats amb les que col·laborem:

• Escola de Natura del riu Francolí (Fundació Mare-Terra)
• Associació Mediambiental La Sínia
• EMATSA (Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona)



Com ho fem?

• Els alumnes a principi de curs trien una entitat 
amb qui col·laborar.

• Les intervencions en les entitats es 
distribueixen en tres o quatre sessions al llarg 
del curs que es realitzen fora de l’horari 
escolar (tardes o dissabte al matí).

• Un cop realitzades aquestes accions, els 
alumnes, per grups, elaboren un portfoli on 
expliquen les seves experiències.

• Al finalitzar el servei de voluntariat, els 
alumnes de tercer organitzen unes sessions de 
difusió dirigides als alumnes de 2n d’ESO. 

https://sites.google.com/institutponsdicart.cat/insponsdicart/servei-comunitari?authuser=0
https://sites.google.com/institutponsdicart.cat/insponsdicart/servei-comunitari/recollida-de-residus?authuser=0


Què aprenen?

● Coneixement dels nostres espais naturals més 
propers i la seva problemàtica mediambiental.

● Adquireixen responsabilitat en la generació i 
gestió dels residus.

● Prenen consciència sobre la importància de 
preservar el nostre entorn.

● Actitud crítica i compromesa davant la societat en 
la protecció del medi natural que ens envolta.

● Saben quines són les entitats de l’entorn que 
treballen en la protecció del medi ambient.



Escola de Natura del riu Francolí 
(Fundació Mare-Terra):

Tasques:

• Recollida de residus de la llera del riu.

• Detecció i denuncia d’abocadors 

incontrolats.

• Avaluació de la qualitat de l’aigua i 

l’estat ecològic del riu mitjançant 

indicadors químics i biològics.



EMATSA 

Tasques:

• Formem part del projecte EscolAqua.

• Dissenyem material didàctic  (escape room i  

vídeo) que queda a disposició de les escoles 

participants en el projecte. 

• Exposem aquest material elaborat en les 

Jornades EscolAqua.



Associació mediambiental La Sínia
Tasques: 

• Let’s Clean up 

• Viu la Platja: on s'instal·len col·lectors de sorra, s’eliminen plantes alòctones i 

se’n planten d’autòctones entre d’altres activitats.

• Dia mundial de les zones humides



Valoració general del projecte:

• Importància de conèixer el nostre entorn natural 
més proper.

• Tot l’alumnat del centre passa per aquest procés 
de sensibilització.

• Es fomenten relacions entre l’alumnat fora de 
l’institut.

• Elevat grau d’implicació.

• Transmissió de coneixements adquirits entre 

iguals.

Contacte: servei.comunitari@institutponsdicart.cat

mailto:servei.comunitari@institutponsdicart.cat

