Nº del compromis:

190

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:

Comprometidos con el medio ambiente

2. Organització / entitat responsable:

Colegio Puértolas Pardo, L'Alcora (Castellón)

3. Resum de l’acció:

Con este proyecto se facilita la adquisición de valores
medioambientales en nuestros alumnos desde EI a
ESO. Se pretende además una reducción en el
número de fotocopias y de residuos generados en el
centro.

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

5. Objectius de l’acció:

6. Àmbit geogràfic on es desenvolupa l’acció:

Concienciar en la reducción de residuos.
Aumentar y mejorar el reciclaje de residuos
generados.
Reducir el consumo eléctrico.
Disminuir el número de fotocopias realizadas.
Conocer algunos de los espacios naturales de la
provincia de Castellón.

L'Alcora
Alumnado del Centro y profesorado.

7. Destinataris de l’acció:

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.
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….)

Las actividades se llevan a cabo por el profesorado del Centro y por otras organizaciones:
Sesiones de educación ambiental organizadas por el ayuntamiento de l'Alcora.
Talleres dentro del programa "Recicla con los cinco sentidos".
Excursión a la serra d'Irta subvencionada por la Diputación dentro de la iniciativa "Mar i Muntanya".

10. Resultats esperats i avaluació prevista:
Los resultados que esperamos conseguir son los siguientes:
Concienciación en el alumnado y en sus familias de la necesidad de proteger el medioambiente.
Disminución en el número de fotocopias.
Reducción del gasto de energía eléctrica.
Reducción del volumen de residuos generados en casa y en el Centro.
Aumento en el número de alumnos que reciclan.
La evaluación del proyecto se realizará por parte del profesorado con su grupo de tutoría.

11. Si vols afegir alguna cosa més...

Se pretende ir aumentando el alcance del proyecto a toda la comunidad educativa y a las familias del alumnado.

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

