ECOAUDITORIES AL CENTRE EDUCATIU
Programa de Centres Ecoambientals

Seguiment i avaluació de l’ecoauditoria
Per a un seguiment continu en tot el procés d’ecoauditoria, la comissió ambiental pot anar emplenant la següent
matriu de seguiment, on l’1 vol dir “gens d’acord” i el 5 “molt d’acord”. També es poden anar anotant
observacions sobre els punts forts i febles de cada fase.
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La comissió ambiental està suficientment representada per tots els
sectors.
El número de participants a l’ecoauditoria és adequat.
L’ecoauditoria és coneguda per tots els òrgans de decisió del centre
(direcció, consell escolar, coordinació pedagògica...).
La informació que s’ha facilitat sobre l’ecoauditoria a la comunitat
escolar ha estat suficient.
L’ecoauditoria ha comptat amb suficient suport.
El tema elegit és rellevant i significatiu per al centre.
El pla de treball ha estat consensuat: la metodologia, organització,
objectius...
Si hi ha hagut suport extern, aquest ha estat eficaç.
S’ha realitzat un diagnòstic inicial complet i no hi ha aspectes que
s’hagin oblidat.
Els instruments i fitxes per al diagnòstic són eficaços: responen al seu
paper, són fàcils d’usar i donen informació útil.
Els instruments i fitxes per al diagnòstic són suficients.
La metodologia del diagnòstic ha estat idònia.
Els responsables de cada grup de treball han desenvolupat eficaçment
la funció assignada.
Els resultats del diagnòstic aporten informació sobre l’estat ambiental
del centre i sobre cada un dels problemes estudiats.
Els resultats del diagnòstic aporten informació sobre els hàbits en l’ús i
gestió de materials i recursos.
Els alumnes han tengut protagonisme en el desenvolupament del
diagnòstic.
S’ha realitzat una proposta realista i ordenada d’objectius de millora
que es volen aconseguir.
Les propostes de millora són efectivament la solució als problemes
detectats.
La implicació dels alumnes en el desenvolupament de propostes de
millora és alta.

2

3

4

5

ECOAUDITORIES AL CENTRE EDUCATIU
Programa de Centres Ecoambientals
S’han detectat canvis de comportament durant o després del
desenvolupament de l’ecoauditoria.
El desenvolupament de l’ecoauditoria ha provocat canvis en la gestió i
ús de materials, recursos... del centre.
Es detecten les millores al centre.
Hi ha hagut accions de difusió del procés eficaços.
Hi ha una percepció positiva per part de l’alumnat per al
desenvolupament d’aquest tipus d’activitats.
Hi ha compromís per part del consell escolar de continuar amb les
millores en el futur.
Observacions:

