
PROJECTES MEDIOAMBIENTALS DE SANT MIQUEL DELS 
SANTS, EN EL MARC DEL PROJECTE AMBIENTAL DE CENTRE 
 
En la reunió del comitè i delegats ambientals, celebrada el 25 de març a la Sala 
d’actes de l’edifici de Secundària, es va informar de les principals accions del 
Projecte Ambiental de Centre. 
 
Continuen les tasques de manteniment de l’Ecozona: Arborètum, hort i 
compostador, espais on alumnes de diferents cicles del centre, hi estan 
efectuant diverses activitats d’educació ambiental. La pròxima actuació prevista 
és la senyalització d’aquests ambients.  
 
Sant Miquel s’ha adherit al Projecte endegat per l’Ajuntament de Vic, “Seguim 
els Rius”. El col·legi ha apadrinat un tram d’uns 500 metres del riu Gurri  on 
alumnes de 1r i 4t d’ESO faran estudis ecològics per avaluar la qualitat de 
l’aigua i de l’entorn, amb el suport del Projecte Rius d’àmbit nacional. 
 
En el decurs de la reunió es va llegir també la Carta: “ Tinguem cura del 
Planeta” i es va acordar que una comissió de delegats ambientals de 1r cicle 
revisaran i actualitzaran el Power Point de Sensibilització ambiental per 
presentar-lo a les aules de 1r cicle d’ESO. També es farà una revisió del 
document “Optimitzem els recursos del centre” que els delegats ambientals 
presentaran a totes les aules de Secundària i Batxillerat.  
 
Igualment es va informar de la Campanya de recollida d’oli a Sant Miquel i de la 
segona plantada d’arbres a l’espai Arborètum i es va fer l’exposició oral dels 
projectes ambientals, “Compostatge” i “Envasos” que els alumnes de 6è de 
Primària i 1r de Secundària han presentat al Fòrum de la XESC. 
 
Entre les altres accions en les que ha participat el centre en aquest curs escolar 
cal esmentar també, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que incloïa 
l’activitat 6 dies en bici al centre. També s’ha seguit participant en les activitats 
d’Educació Ambiental promogudes pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Vic i a Primària han continuat treballant amb el seu Projecte 
de separació dels residus. 
 
SANT MIQUEL DELS SANTS S’INCORPORA A LA XESCVic 
 
El col·legi Sant Miquel dels Sants, juntament amb les altres centres de Vic que 
tenen el distintiu d’Escola Verda, s’ha integrat directament a la recent creada 
XESCVic. 
 
 
 
 
 


