ANNEX 1
Sol·licitud de participació al programa de Centres Ecoambientals curs 2019-2020
DADES DEL CENTRE
Nom:

Codi:

Localitat:

Adreça:

Codi postal:

Telèfon:

Coordinador ambiental:
Adreça electrònica del coordinador:
Adreça electrònica del centre:
Nivells que imparteix:
Ed. infantil
Ed. primària

Titularitat:
Centre
públic
Centre
concertat

Ed. secundària
Batxillerat

Nombre de docents que formen el claustre:

Formació
professional
Formació per a
adults
Educació especial

Nombre d’alumnes del centre:
Nombre de línies que té el centre:
Centre de professorat al qual pertany:

MANIFEST:
1. Que el centre té previst dur a terme un projecte d’ambientalització, segons l’annex 2.
2. Que la Direcció del centre està conforme amb l’execució d’aquest projecte.
3. Que el projecte està inclòs en la programació general anual.
4. Que la Comissió Ambiental que dinamitzarà el projecte està formada per les
següents persones:
Llinatges i nom
DNI
Correu
electrònic i/o
telèfon
Coordinador
Membre de l’equip directiu

Personal docent

Càrrec:

Alumnat

Personal no docent del centre
Mares i pares o
membres de la família

altres

Altres
SOL·LICIT: Que el centre que represent s’inscrigui en el Programa de Centres
Ecoambientals.
........................, ............ d ........................ de 2019

[Rúbrica]

[Vist i plau del director o la directora]
[segell]

Documents adjunts
Projecte d’ambientalització (annex 2).

DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI. DIRECCIÓ GENERAL DE
RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL.

]ANNEX 2
Projecte d’ambientalització
[Marcau tots els eixos temàtics que voleu treballar durant aquest curs, i emplenau
la fitxa que correspongui: diagnosi inicial, objectius i pla d’acció previst per assolir
els objectius. L’assessor ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori us pot
orientar en l’elaboració de l’annex.]
Centre:

Durada del projecte:

Curs escolar 2019/2020

Cursos escolars 2019/2021

Eixos temàtics
1. Eixos prioritaris
Aigua
Energia i canvi climàtic
Residus
2. Altres eixos
Consum responsable
Hort i jardí
Biodiversitat
Mobilitat
Altres: __________________

Centres amb intencions i centres que participen per 2n any i no pogueren dur a
terme l’auditoria el curs passat, marcau amb una creu l’eix o eixos prioritaris dels
quals treballareu l’auditoria en aquest curs:
Aigua
Energia i canvi climàtic.
Residus

Si pertoca, objectius per al curs 2020/2021.
1. Dur a terme una auditoria de l’aigua al centre educatiu.
2. Millorar la gestió de l’aigua al centre (aprofitar l’aigua de pluja a l’escola, reduir la càrrega
contaminant de les aigües residuals de l’escola, etc.)
3. Integrar en el currículum coneixements sobre el cicle de l’aigua que capacitin per a l’acció
responsable.
4. Aconseguir espais de trobada i instruments que possibilitin la participació de tota la
comunitat educativa, especialment de l’alumnat, en la presa de decisions.
5. Fer una bona comunicació de les actuacions que es duen a terme relacionades amb l’aigua.
6. Implicar-se en projectes compartits de millora de l’entorn relacionats amb l’aigua
7. Altres...
Pla d’acció curs 2019/2020

Si pertoca, objectius per al curs 2020/2021
1. Dur a terme una auditoria energètica al centre educatiu.
2. Millorar l’eficiència energètica al centre ( aïllament de l’edifici,...)
3. Integrar en el currículum coneixements sobre l’energia que capacitin per a l’acció
responsable.
4. Aconseguir espais de trobada i instruments que possibilitin la participació de tota la
comunitat educativa, especialment de l’alumnat, en la presa de decisions.
5. Fer una bona comunicació de les actuacions que es duen a terme relacionades amb
l’energia.
6. Implicar-se en projectes compartits de millora de l’entorn que tenguin l’energia com a
protagonista.
7. Inculcar bones pràctiques respecte a l’ús sostenible de l’energia en la comunitat
educativa.
8. Altres:

Pla d’acció curs 2019/2020

Objectius per a aquest curs
1. Dur a terme una auditoria de residus al centre educatiu.
2. Millorar la gestió dels residus al centre (selecció adequada i fer-los arribar al punt adequat ) i
implicar-hi tota la comunitat educativa.
3. Integrar en el currículum coneixements sobre la gestió dels residus que capacitin per a l’acció
responsable.
4. Reduir la generació de residus ( de paper, de envasos, no reciclables, ...)
5. Reutilitzar la fracció orgànica de residus (fer compost, menjar per als animals).
6. Aconseguir espais de trobada i instruments que possibilitin la participació de tota la
comunitat educativa, especialment de l’alumnat, en la presa de decisions.
7. Fer una bona comunicació de les actuacions que es duen a terme relacionades amb els
residus.
8. Implicar-se en projectes de recollida selectiva del municipi, donant exemple al poble.
9. Fomentar la reutilització dels llibres de text i de lectura.
10. Altres... v. document EXEMPLES D’ACCIONS a la web del Servei d’Educació Ambiental: http://
www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/programa_de_centres_ecoambientals-4666/

Si pertoca, objectius per al curs 2020/2021
1. Dur a terme una auditoria de residus al centre educatiu.
2. Millorar la gestió dels residus al centre (selecció adequada i fer-los arribar al punt adequat ) i
implicar-hi tota la comunitat educativa.
3. Integrar en el currículum coneixements sobre la gestió dels residus que capacitin per a l’acció
responsable.
4. Reduir la generació de residus ( de paper, de envasos, no reciclables, ...)
5. Reutilitzar la fracció orgànica de residus (fer compost, menjar per als animals).
6. Aconseguir espais de trobada i instruments que possibilitin la participació de tota la
comunitat educativa, especialment de l’alumnat, en la presa de decisions.
7. Fer una bona comunicació de les actuacions que es duen a terme relacionades amb els
residus..
8. Implicar-se en projectes de recollida selectiva del municipi, donant exemple al poble.

Objectius per a aquest curs (triau-ne un com a mínim)
1. Dur a terme una auditoria sobre la mobilitat al centre.
2. Engegar un pla per reduir el nombre de vehicles privats, fomentar l’ús del transport públic i
incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta, ...
3. Implicar-se en projectes de millora de la mobilitat al municipi.
4. Altres... v. document EXEMPLES D’ACCIONS a la web del Servei d’Educació Ambiental: http://
www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/programa_de_centres_ecoambientals4666/

Si pertoca, objectius per al curs 2020/2021
1. Dur a terme una auditoria sobre la mobilitat al centre.
2. Engegar un pla per reduir el nombre de vehicles privats, fomentar l’ús del transport públic i
incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta, ...
3. Implicar-se en projectes de millora de la mobilitat al municipi.
4. Altres...
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Si pertoca, objectius per al curs 2020/20201
1. Reduir el consum de recursos al centre ( aigua, energia, materials, ...)
2. Aplicar criteris ambientals en les compres i en les activitats de les diverses àrees i
departaments.
3. Sensibilitzar la comunitat educativa de la necessitat de consumir responsablement en la vida
diària.
4. Promoure el comerç de proximitat (quilòmetre zero).
5. Donar a conèixer el comerç just, com una forma de comerç responsable i compromesa.
6. Altres:
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Si pertoca, objectius per al curs 2020/2021
1. Fomentar el respecte a la agroecologia.
2. Crear, mantenir i estudiar un petit jardí o hort sostenible i ecològic.
3. Sensibilitzar els alumnes sobre els beneficis dels aliments de temporada i locals.
4. Fomentar que es valorin els aliments i que no es tudin.
5. Proporcionar un recurs educatiu innovador que serveixi per estudiar aspectes de
coneixement del medi i per estar en contacte amb la natura.
6. Elaborar compost amb restes d’aliments i fullaca, a fi d’obtenir adob orgànic per a l’hort o
el jardí.
7. Altres:

Pla d’acció curs 2019/2020

Objectius per a aquest curs,
1. Afavorir que els alumnes coneguin, valorin i respectin la fauna i la flora, en general, i la
de les Illes Balears, en particular.
2. Conèixer els ecosistemes de les Illes Balears, i la seva importància i fragilitat (boscos,
zones humides, platges i dunes, praderies submarines, etc.)
3. Estudiar l’entorn proper al centre, fomentar-ne el respecte, alhora que identificar allò que
podem millorar i actuar-hi.
4. Fomentar la visió de l’ésser humà com un element més de l’ecosistema
5. Sensibilitzar i promoure el debat entre l’alumnat sobre l’impacte que determinades
accions humanes provoquen en la natura.
6. Donar a conèixer els riscos dels incendis forestals, i què es pot fer per evitar-los.
7. Fomentar actituds de respecte envers els animals: fer veure la responsabilitat que tenim
sobre els animals domèstics, la importància de no abandonar-los o maltractar-los, el mal
que es fa tenint un animal salvatge en captivitat i el mal que es pot fer si s’allibera un
animal exòtic al medi natural.
8. Fomentar una actitud positiva envers les normes de protecció d’espècies i espais
naturals, i el treball científic previ que els dóna suport.
9. Altres... v. document EXEMPLES D’ACCIONS a la web del Servei d’Educació Ambiental:
http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/programa_de_centres_ecoambien
tals-4666/

*No ho sé / No correspon

Si pertoca, objectius per al curs 2020/2021
1. Afavorir que els alumnes coneguin, valorin i respectin la fauna i la flora, en
general, i la de les Illes Balears, en particular.
2. Conèixer els ecosistemes de les Illes Balears, i la seva importància i fragilitat
(boscos, zones humides, platges i dunes, praderies submarines, etc.)
3. Estudiar l’entorn proper al centre, fomentar-ne el respecte, alhora que
identificar allò que podem millorar i actuar-hi.
4. Fomentar la visió de l’ésser humà com un element més de l’ecosistema
5. Sensibilitzar i promoure el debat entre l’alumnat sobre l’impacte que
determinades accions humanes provoquen en la natura.
6. Donar a conèixer els riscos dels incendis forestals, i què es pot fer per evitar-los.
7. Fomentar actituds de respecte envers els animals: fer veure la responsabilitat
que tenim sobre els animals domèstics, la importància de no abandonar-los o
maltractar-los, el mal que es fa tenint un animal salvatge en captivitat i el mal
que es pot fer si s’allibera un animal exòtic al medi natural.
8. Fomentar una actitud positiva envers les normes de protecció d’espècies i
espais naturals, i el treball científic previ que els dóna suport.
9. Altres:

Pla d’acció curs 2019/2020

ANNEX 3
Memòria
Nom del centre:
Execució del projecte ambiental

Valoració global (marcau amb una X)

Insuficien
t

Suficient

Satisfactor
i

Molt
satisfactor
i

Nivell de satisfacció del procés
Nivell de satisfacció del resultat
Nivell d’implicació de la Comissió
Nivell de satisfacció dels professors
Nivell de satisfacció dels alumnes
Nivell de satisfacció de l’organització
del Programa
Observacions generals sobre el projecte executat

Per als centres amb intencions i centres que participen per 2n any, observacions sobre
l’auditoria

Activitats per eixos temàtics:
Eix temàtic (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic):
Grau d’assoliment dels objectius (han de coincidir amb els que vàreu seleccionar a
principi de curs). Valorau-los de 0 (no assolit) a 5 (completament assolit).

Activitats (s’hi han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i cada activitat ha
d’incloure tota la informació que es demana.)
Activitat 1
Descripció detallada:

Destinataris (nivell educatiu):

Valoració:
 Què s’ha aconseguit?:
 Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5):
 Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5):
Propostes de millora:

Activitat 2
...

.........................................................................................................,.....................................
(secretari/secretària/ director/directora) del centre ......................................................,
CERTIFIC:
Que aquest document reflecteix de manera verídica i exacta l’execució del projecte
ambiental que s’ha dut a terme durant el curs en el marc del programa de Centres
Ecoambientals.
I, perquè consti, expedesc aquest certificat.
........................, ............ de........................ de 2020
[Rúbrica]
directora]

[Vist i plau del director o de la
[segell]

DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI. DIRECCIÓ GENERAL DE
RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL.

ANNEX 4
Sol·licitud de guardó

.......................................................................................,

director/directora

del

centre ........................................................................, d....................................………..........
EXPÒS:
Que el centre educatiu que dirigesc mereix un reconeixement públic de l’Administració
pel fet que durant els darrers dos anys s’hi ha dut a terme una tasca d’ambientalització
que ha permès assolir diversos objectius.
Per això,
SOL·LICIT:
Que es (concedeixi/renovi) ………………………….….…........... el guardó identificatiu de Centre
Ecoambiental al centre educatiu.
En cas de renovació, s’han inclòs els objectius de l’educació ambiental en el P.E.C.
( Encerclau el que correspongui ).
SI

NO

............................., ……. d…..…..……………. de 2020

[Rúbrica]

DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI. DIRECCIÓ GENERAL DE
RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL.

