
DINAMITZAR	  LES REUNIONS DEL 
COMITÈ AMBIENTAL 

Núria Fusté 





paga	  la	  pena?	  

Faig	  més	  via	  si	  ho	  faig	  
jo	  sol	  o	  en	  grup	  reduit	  

És	  més	  fàcil	  arribar	  	  a	  
un	  acord	  si	  som	  pocs	  

És	  una	  inversió	  de	  
temps…a	  la	  llarga	  es	  
guanya	  efec>vitat	  

Els	  resultats	  són	  més	  
gra>ficants	  i	  hi	  ha	  un	  major	  
nombre	  de	  beneficiats	  

La	  responsabilitat	  és	  
compar>da	  

Va	  en	  consonància	  amb	  els	  
objec>us	  del	  projecte	  

És	  més	  enriquidor	  amb	  
una	  par>cipació	  plural	  



Tipus	  de	  reunions	  

•  Reunions	  informa>ves	  
•  Reunions	  forma>ves	  
•  Reunions	  d’anàlisi	  de	  problemes	  

•  Reunions	  crea>ves	  
•  Reunions	  de	  presa	  de	  decisions	  
•  Reunions	  per	  establir	  vincles	  
•  Reunions	  de	  valoració	  i	  anàlisi	  
•  Reunions	  de	  celebració	  



	  	  informa>ves	  

•  Informació	  clara	  i	  ben	  estructurada	  

•  Provoca	  preguntes	  
•  Confirma	  el	  missatge	  

•  Objec>us	  complementaris	  





…o	  pas>ssos	  

plançons…	  





	  	  forma>ves	  

•  Posar	  en	  comú	  
experiències	  i	  
aprenentatges	  

•  Relacionar	  les	  
informacions	  

•  Sinte>zar	  i	  
concloure	  



Intercanvi	  
d’experiències	  2015	  

El	  passadís	  de	  les	  olors	  

Ambientalització	  Festa	  
de	  la	  Primavera	  











Cafè pedagògic
Divendres 23 de maig, de 15 a 16.20 h,
a la biblioteca de l’escola

ESMORZARS I BERENARS SALUDABLES 
I SOSTENIBLES

Amb convidats experts en nutrició infantil i productes ecològics: 
Cesca Dos Santos, nutricionista de l’empresa Paidos
Josep Arnau, del Super Natural de Sant Cugat
Pau Barbat, del comerç de producte ecològic i de proximitat 
Sin Mas de Sant Cugat

Inscripcions: al blog paresimarescollserola.wordpress.com

Organitza: AMPA Escola Collserola



i	  les	  famílies?	  



anàlisi	  de	  problemes	  

Q
uè

	  e
ns
	  p
as
sa
?	  

Per	  què	  ens	  passa?	  
Quines	  repercussions	  té?	  

Què	  volem?	  

Q
uan	  ho	  volem

?	  

Quan	  ho	  aconseguim,	  quines	  coses	  milloraran?	  
De	  quins	  recursos	  disposem?	  

Què	  podem	  començar	  avui	  mateix?	  



COMENÇA  

LA  

BON  

Els  

esmorza 
 FRUITA  

dilluns  Comissió  
 E+S 





La	  poma	  de	  la	  
discòrdia	  



Crea>ves	  	  	  
1-‐	  Generar	  idees	  

2-‐	  Avaluar	  idees	  















	  Si	  vols	  ser	  crea>u…	  



• Pensa	  moltes	  solucions	  
• Escull	  ser	  crea>u	  
• Escriu	  totes	  les	  idees	  
• Analitza	  amb	  atenció	  les	  idees	  
• Defineix	  objec>us	  
• Problemes=oportunitats	  
• Busca	  allò	  evident	  
• Assumeix	  riscos	  
• Atreveix-‐te	  a	  ser	  diferent	  
• Sigues	  irracional	  
• Sigues	  espontani	  
• Viu	  el	  present	  
• Prac>ca	  el	  pensament	  divergent	  
• Desafia	  les	  normes	  i	  suposicions	  
• Demora	  la	  teva	  decisió	  
• Sigues	  persistent	  
• Diverteix-‐te	  i	  sigues	  esbojarrat	  





























de	  presa	  de	  decisions	  
•  Seguiment	  dels	  acords,	  accions…	  



La	  preparació	  

• Convocatòria	  

• Espai	  

• Ac>tud	  i	  rols	  



Hola	  a	  tots!	  

En	  primer	  lloc	  cal	  donar	  la	  benvinguda	  als	  nous	  companys	  que	  s'incorporen,	  a	  
par>r	  d'aquest	  curs	  i	  fins	  quan	  ells	  vulguin,	  a	  la	  comissió	  E+S	  d'alumnes:	  Marc	  
Mare	  de	  1r	  d'ESO	  i	  David	  de	  4t	  d'ESO.	  

D'altra	  banda,	  aquest	  correu	  és	  per	  recordar-‐vos	  que	  aquest	  proper	  dimarts	  6	  
d'octubre,	  esteu	  tots	  convocats	  a	  la	  reunió	  de	  la	  comissió	  E+S	  d'inici	  de	  curs.	  	  
A	  aquesta	  reunió	  hi	  assis>ran	  tots	  els	  membres	  que	  formen	  part	  de	  la	  comissió	  
ambiental:	  alumnes,	  mestres	  i	  professors	  i	  mares	  de	  l'AMPA	  i	  s'explicaran	  els	  
objec>us	  de	  treball	  de	  curs	  i	  les	  línies	  generals	  del	  Pla	  Triennal	  que	  comencem	  
aquest	  curs.	  
Us	  hi	  esperem!!!	  

Dia:	  6	  octubre	  de	  2015	  
Hora:	  11:00h	  
Lloc:	  Desdoblament	  4	  del	  5è	  pis	  de	  l'edifici	  de	  secundària.	  

Moltes	  gràcies,	  

Comissió	  ambiental	  



ESMORZEM 
JUNTS? 
6 octubre 

Al desdoblament 4 
A les 11:00 

Donarem la benvinguda als nous membres de la comissió E+S 
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i	  per	  als	  més	  
pe>ts?	  



Un	  lloc	  per	  cada	  trobada	  	  
i	  cada	  trobada	  al	  seu	  lloc	  





Ac>tud	  i	  rols	  
•  Líder	  posi>u	  
•  Autonomia	  i	  protagonisme	  
•  Gra>ficacions	  “ara	  sí”	  



en	  resum…REUNIOLIS 



nuriafuste@gmail.com	  


