Nº del compromis:

111

Model de fitxa de Compromisos
per a l’Acció

INSTRUCCIONS
1. Descarregar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nom de la iniciativa, programa, projecte o acció:

CAP A UN MÓN MÉS FELIÇ: BECOMING ECO-SCHOOLS

2. Organització / entitat responsable:

CEIP VERGE FONT DE LA SALUT 12002506

3. Resum de l’acció:

El Projecte neix de la inquietud dels Equips Directius i dels Mestres
que van participar
en les reunions del seminari “La Comunitat de centres per la
Sostenibilitat”, en aquestes
reunions ens n’adonem de la gran quantitat d’actes que podem
realitzar per millorar en
aquest tema. Es tracta de que al llarg dels propers cursos es
realitzen multituds
d’accions encaminades tant a la part de conscienciació de tota la
Comunitat educativa
(alumnes, mestres, famílies i altres institucions locals a les quals
farem participar del
projecte). Les accions aniran encaminades a reducció de residus,
aigua, energia,
reciclatge, hàbits de compra, mobilitat.

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

mestreacasa.gva.es/web/vergefontdelasalut

5. Objectius de l’acció:

6. Àmbit geogràfic on es desenvolupa l’acció:

7. Destinataris de l’acció:

1- Crear un comité de sostenibilitat, del qual formaran part de forma participativa
diferents persones de la comunitat educativa (donant poder de decisió als alumnes,
famílies i mestres).
2- Realitzar una ecoauditoria escolar i presentar els resultats als altres centres i a la
comunitat educativa.
3- Informar i conscienciar tota la comunitat educativa per al
tractament adequat
de residus i el consum responsable. Incentivar conductes sostenibles.
4- Millorar les instal·lacions per tal de reduir el consum de llum, gasoil i aigua, amb la
implicació de les Entitats Públiques corresponents.
5- Reduir el volum de residus diaris que generen les escoles evitant materials no
reutilitzables.
6- Realitzar anualment una acció de difusió del treball fet pels tres centres a través de
visites pedagògiques, reunions als centres participants, jornades, plantades d’arbres
o plantes.
7- Potenciar i divulgar hàbits alimentaris, físics i sanitaris que
milloren la qualitat
de vida individual i col·lectiva (mobilitat sostenible,
alimentació
saludable...).

Traiguera
Tota la comunitata
educativa de la població
de Traiguera ( Alumnes,
mestres i famílies.

8. Objectius de la EAR (indicar objectius del document EAR amb els quals es relaciona la iniciativa):

x

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors que

inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització amb les premisses de la
sostenibilitat.

x

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb una actitud

favorable al diàleg i a la cerca de consens.

x

Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la generació de problemes ambientals i conscienciar de la

importància del comportament individual responsable per a solucionar-los, tant en l’àmbit local com en el global.
Suscitar l’interés de la població per les variables ambientals, econòmiques i socials, facilitar la comprensió de la
interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.

x

Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.

Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada del nostre entorn.
Habilitar les estructures i canals de participació necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania per a
abordar les qüestions ambientals.
Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en matèria
d’educació ambiental.
Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i privats.
Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

9. Recursos, mitjans i materials per a dur-la a terme (humans, tècnics, econòmics….)
Humans:
Comité ambiental format per alumnes, pares/mares, personal no docent (menjador i monitores extraescolars) i mestres de l'escola Verge Font de la Salut.
Ajuntament de Traiguera.( Tècnics en instal.lacions i brigada municipal)
Tècnics:
Factures llum, aigua i gasoil
Tickets ecoparc
Econòmics:
2700 euros projecte innovació educativa

10. Resultats esperats i avaluació prevista:

El principal instrument d’avaluació que utilitzarem serà l'observació directa i per tal
d’ajudar-nos disposarem de graelles de registre consensuades per la comissió de
sostenibilitat on anirem recollint cada trimestre els resultats que volem observar de
manera que puguem fer comparacions dels diferents resultats i que ens porte a orientar
la nostra programació cap a un lloc o cap a un altre. Cada curs podria encarregar-se de l’avaluació d’un dels aspectes programats, i donar a
conèixer els resultats a la resta de companys.
S'espera millorar el consum energètic d'aigua, llum i gasoil del centre. Reduir el consum de residus de tota mena essent cada cop més sostenibles. Potenciar l'ús del transport sostenible
per venir a l'escola i conscenciar l'esperit sostenible en tota la comunitat educativa, amb una actitud crítica i activa vers la sostenibilitat en els alumnes i famílies.

11. Si vols afegir alguna cosa més...

Data de revisió del compromís per a l’acció:
(A EMPLENAR PEL CEACV)

