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1. Dades del centre

➤Nom del centre:  Institut Almatà

➤Localitat / comarca:Balaguer (Noguera)

➤ Adreça de contacte: Parc del reial s/n. 25600. Balaguer.

➤Web del centre: iesalmata@xtec.cat

➤Telèfon: 973445691

2. Descripció del centre (titularitat, nivells educatius, història, context,

característiques singulars, etc.)

Des dels seus inicis, l’Almatà ha estat un centre de referència per als alumnes de

Balaguer i comarca, primer com a Institut de Formació Professional i actualment

com a Institut d’Educació Secundària. A més d’ESO s’hi poden cursar estudis de

Batxillerat (de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials), Programes

de Formació i Inserció (PFI) i  Cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

La major part de les famílies pertanyen a un nivell socioeconòmic mitjà-baix, donat

que tant els habitant de Balaguer com els dels pobles del revoltant, es dediquen

fonamentalment al sector primari, en concret, a l’agricultura. La major part de les

famílies tenen com a llengua vehicular el català.

El centre compta actualment amb 450 alumnes. Les ràtios se situen al voltant de 20

alumnes i el percentatge d’alumnat immigrant és d’un 18% aproximadament.

Es tracta d’un centre situat als afores de la població. La majoria d’estudiants hi

arriba amb autocar, tot i que una minoria ho fa en cotxe o caminant. Els professors

en canvi, es desplacen gairebé sempre en cotxe.

El centre forma part de la xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya i aquest curs s’han

impulsat moltes iniciatives en aquesta direcció.
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3. Justificació
Aquest és un projecte pensat per construir un món millor i més sostenible a partir de

la intervenció en l’entorn més immediat. Es tracta d’un projecte d’educació ambiental

i sostenibilitat, que cerca la participació i implicació cívica i la col·laboració de tota la

comunitat educativa, equips docents, estudiants i famílies. Es tracta d’una

oportunitat de reforçar els vincles entre institut i ciutat. El projecte compta amb un ric

ventall d’iniciatives de millora del propi centre i entorn.
.

El tema d’escola verda i la filosofia d’aproximar la línia del centre a les accions

relacionades amb l’educació ambiental i sostenible ens interessa i ens ressona molt.

El projecte inclou el coneixement de l’entorn en accions directes mitjançant sortides

o tallers, així com el respecte i la cura per la natura i el medi natural que ens envolta.

L’objectiu del projecte és aprofundir en l’educació per a la sostenibilitat per

incorporar accions i metodologies en les actuacions quotidianes dels alumnes i de la

comunitat educativa en general.



4. Objectius generals

● Introduir i ampliar les propostes ambientals dins les activitats curriculars

dels alumnes.

● Enllaça es propostes en la realitat escolar i del municipi

● Introduir l’espai exterior com un espai més d’aprenentatge de l’escola

● Atorgar als desplaçaments a peu un paper protagonista en la mobilitat

urbana a l’objecte d’afavorir un entorn urbà més tranquil i segur

● Millorar la seguretat viària i reduir el risc d’accident.

● Afavorir les relacions socials i la convivència ciutadana tot fomentant el

contacte humà

● Introduir propostes de sostenibilitat a l’espai de medi natural i social del

centre.

● Revisar totes les accions que es duen a terme per millorar-les i anar

co-creant amb la comunitat educativa noves accions.

● Generar un canvi cultural en els més joves per una mobilitat més

responsable, segura i sostenible.

5. Objectius específics

● Analitzar si els usuaris/es del cotxe, la moto, la bici i els vianants es senten

segurs/es en els seus desplaçaments fins al centre.

● Observar quins són els usuaris/es que tenen més morts o ferits greus en

zones urbanes i classificar-los segons el transport que utilitzen.



● Conèixer quins són els espais que comparteixen el cotxe, la moto, la bici i

els vianants a la ciutat i plantejar quins són els principals conflictes que

sorgeixen.

● Conèixer quins són els comportaments de risc habituals dels conductors/es

de cotxe, motoristes, ciclistes i vianants.

● Reflexionar sobre quins són els comportaments i actituds que no

afavoreixen la convivència en espais i vies compartides i quins

comportaments i actituds si que afavoreixen la convivència.

● Plantejar comportaments i actituds per millorar la convivència entre les

diferents maneres de moure’s.

● Saber identificar comportaments i actituds de risc en espais compartits.

6. Destinataris
Aquest projecte està dirigit a tota la comunitat educativa, equips docents, estudiants

i famílies.

7. Mètode

7.1. Propostes tècniques i urbanístiques
a) Creació de carrils bici.

b) Senyalitzacions específiques: reducció velocitat màxima 30.

c) Compartir cotxe. Publicació d’anuncis al tauler virtual de la pàgina web

del centre.

d) Autobusos elèctrics. Proposta a l'ajuntament i la diputació.

e) Estudi de la mobilitat de l’alumnat mitjançant un qüestionari.

f) Estacions de recàrrega.

7.2. Propostes de caràcter educador o conscienciador
a) Regal casc a qui vingui amb bici i/o patinet.



b) Organitzar una caminada + recollida de residus.

c) Setmana de la mobilitat (curtmetratge mobilitat sostenible).

d) Calcula la petjada de CO2 en moure’t (gencat)

e) Taller de reparació de bicis.

f) Sortida en bici.

g) Incorporació al currículum dels continguts de diverses assignatures.

h) Xerrades divulgatives de mossos o policies locals

i) Xerrades divulgatives d’associacions de víctimes de trànsit

j) Crèdit de síntesi i treballs de recerca al voltant de la sostenibilitat i la

seguretat viària.

k) participació en activitats viàries de l’ajuntament.

l) pràctiques a circuits d’educació viària.


