
 

Annex 4.  Memòria 
 

Nom del centre: CEPA Sud 
 
Execució del projecte ambiental 

 

Valoració global (marcau amb una X) Insuficient Suficient Satisfactori 
Molt 
satisfactor
i 

Nivell de satisfacció del procés   X  

Nivell de satisfacció del resultat  X   

Nivell d’implicació de la Comissió    X 

Nivell de satisfacció del professorat   X  

Nivell de satisfacció de l’alumnat  X   

Nivell de satisfacció de l’organització del Programa  X   

 

Observacions generals sobre el projecte executat 
El CEPA Sud comparteix algunes instal·lacions amb l’IES Damià Huguet. Per manca            
d’esperit de col·laboració no s’han pogut realitzar accions conjuntes als espais comuns,            
com es tenia previst a principi de curs. Per tant, només s’han pogut realitzar accions               
ambientals en les instal·lacions pròpies. Això ha limitat molt tot el que s’havia pensat des de                
bon principi. 
 
Les faltes d’hores sobre l’horari per a reunions ha fet que el nombre de reunions de la                 
Comissió ambiental fos escàs. Encara que s’ha suplit aquest fet amb la gran disponibilitat              
de feina dels membres de la comissió i la coordinació on-line. 
 
Trobam que en molts d’aspectes el programa està dirigit a centres de secundària o primària               
i no per a centres d’adults, en el sentit que la implicació en el projecte de les persones                  
adults és menors que en els alumnes menors d’edat. I per això cal pensar altres mesures. 
 
Com a primer any, el projecte ha servit per reflexionar als membres de la comissió sobre                
les limitacions i la possibilitat de replantejar algunes qüestions sobre com assolir els             
objectius (per exemple l’ús compartit del cotxe) 
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Opció de centre consolidat en el Programa (des del 6è any de participació). Emplenau              
l'opció que vàreu triar a principi de curs. En cas contrari, s'entén no executat i només                
rebrà hores de formació el coordinador del Programa. 
A) Innovació: Explicau en què ha consistit la innovació treballada durant el curs: 
 
 
B) Centres guia. Explicau quins centres heu assessorat i com:  
 
 
C) Programa de Reutilització de Llibres de Text. Explicau els resultats obtinguts. 
 
 

 
  

[2] 



 

 

Activitats per eixos temàtics: 
 
EIX TEMÀTIC  (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic) : AIGUA 

 
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). 
 

1. Reduir el consum d’aigua a l’escola. 
2. Reduir la càrrega contaminant de les aigües residuals de l’escola: minimitzar l’ús de productes              

de neteja tòxics o fosfatats, i l’ús de fertilitzants i pesticides; evitar abocaments d’oli. 
 
 
ACTIVITATS (S’han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i de cada una s’ha d’incloure               
tota la informació que es demana.) 
 
Les activitats previstes eren: 

1. Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
2. Reduir el consum d’aigua als banys, instal·lats elements que evitin la càrrega total del              

dipòsit d’aigua del vàter (com podria ser una botella d’aigua o mecanismes de mitja/plena              
càrrega), posar airejadors a les aixetes (que donin sensació de més cabdal però que              
consumeixin menys aigua). 

3. Formar els alumnes en la mesura del possible (hidrosfera, atmosfera, etc.) 
 
S’han afegit les activitats: 

4. Posar recordatoris d’estalvi (aigua, energia, etc.) 
 
 
Activitat 1 Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
Descripció detallada de l’activitat: 
Realitzar un document per a poder fer una auditoria que detalli el consum d’aigua en el centre, i                  
determini el grau de sensibilització ambiental que tenen els alumnes i professors en relació a               
aquest consum.  
 
Destinataris (nivell educatiu): els membres de la comissió ambiental han realitzat el document,             
i tot i que no s’ha posat en pràctica, estava pensat que fossin ells mateixos qui ho duguessin a                   
terme (observació, anàlisi dels resultats, proposar mesures, etc.). Cal dir que la resta de professors               
i alumnes també haurien participat en l’auditoria, responent als qüestionaris.  
 
Membres de la Comissió implicats: Joana Crespí 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: S’ha realitzat un document que permetrà avaluar el consum            

d’aigua que té el centre i conèixer la sensibilització que tenen els alumnes i professors               
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sobre aquest tema. Aquest conté les quatre fases que s’haurien de fer (anàlisi, avaluació              
dels resultats, propostes de millora i seguiment), i en els annexos s’especifiquen els             
qüestionaris que haurien de respondre els professors. Si bé no s’ha pogut posar en              
pràctica, servirà de cara a l’any que ve.  

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): No aplica 

 
Propostes de millora: l’auditoria s’hauria de posar en pràctica les primeres setmanes del curs              
vinent, i que fos l’eix vertebrador de les mesures a aplicar.  
 
 
Activitat 2: Reduir el consum d’aigua als banys, instal·lats elements que evitin la càrrega              
total del dipòsit d’aigua del vàter (com podria ser una botella d’aigua o mecanismes de               
mitja/plena càrrega), posar airejadors a les aixetes (que donin sensació de més cabdal             
però que consumeixin menys aigua). 
 
Descripció detallada de l’activitat: 
Hem instal·lat airejadors a les aixetes per reduïr el consum d’aigua als banys del Cepa Sud. En                 
total s’han instal·lat dos airejadors: un a la cuina i l’altre al bany. 
 
Destinataris (nivell educatiu): Professorat 
Membres de la Comissió implicats: Alexandre Fuster 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Donar més sensació de més cabal i reduïr l’aigua en un 50% 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5):  No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): No aplica 

 
Propostes de millora:  
 
 
Activitat 3 Formar els alumnes en la mesura del possible (hidrosfera, atmosfera, etc.) 
Descripció detallada de l’activitat: formar els alumnes en temes relacionats amb l’aigua i el seu               
consum (hidrosfera, atmosfera, canvi climàtic).  
 
Destinataris (nivell educatiu): 1r, 2n i 4t d’ESPA 
Membres de la Comissió implicats: Joana Crespí 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: s’ha treballat la hidrosfera a 1r d’ESPA amb conceptes com el              

cicle de l’aigua, aigua salada i dolça, salinitat, pluja àcida, fonts ufanes. També s’ha              
realitzat un qüestionari als mateixos alumnes sobre el seu consum d’aigua i visualitzat             
vídeos d’educació ambiental sobre el tema per a sensibilitzar-los. A 2n s’ha ensenyat la              
importància de l’aigua per a la vida i les adaptacions dels éssers vius a la manca d’aigua. A                  
4t s’ha relacionat l’aigua amb la pluja àcida i la contaminació dels rius i oceans.  
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● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5):  

 
Propostes de millora:  
 
 
Activitat 4: Posar recordatoris d’estalvi (aigua, energia, etc.) 
Descripció detallada de l’activitat: 
S’han dissenyat i col·locat uns petits cartells al bany i a la cuina del Cepa Sud. En aquests cartells                   
s’informa i consciència al professorat de fer un ús racional dels recursos com l’aigua i l’energia. 
 
Destinataris (nivell educatiu):  Professorat 
Membres de la Comissió implicats:  Tots els membres 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Que hi hagi més informació i conscienciació ambiental sobre els             

recursos com l’aigua i l’energia. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5):  No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5):  5 

 
Propostes de millora:  
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EIX TEMÀTIC (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic) : ENERGIA I CANVI            

CLIMÀTIC 

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). 
 

1. Reduir el consum d’electricitat a l’escola. 
2. Reduir el consum de combustibles fòssils per a la calefacció i la cuina de l’escola. 
3. Generar energia per mitjans renovables a l’escola. 

 
ACTIVITATS (S’han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i de cada una s’ha              
d’incloure tota la informació que es demana.) 
 
Les activitats previstes eren: 
 

1. Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
2. Contractar llum amb un proveïdor de corrent de certificació verda          

(Somenergia, Holaluz) 
3. Apagar automàticament el llum del bany a les instal·lacions pròpies 
4. Substitució de les bombetes per LED o baix consum a les instal·lacions pròpies 
5. Apagar els llums de l’entrada de secretaria a les instal·lacions pròpies i            

instal·lar-hi llums de font solar autònomes 
6. Baixar uns graus la calefacció que s’encén automàticament a l’hivern i           

desconnectar automàticament la calefacció de l’ala de l’edifici que no s’utilitza 
7. Abaixar la temperatura de la caldera (aigua calenta de les aixetes dels banys) a les               

instal·lacions comunes 
8. Explicar què és el canvi climàtic i les diferents cimeres. Com funciona el mercat              

de CO2 
 
Les activitats afegides són: 

9. Fer cartells de temperatura adequada a les instal·lacions propis devora els aires           
condicionats 

 
 
 
Activitat 1 Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
Descripció detallada de l’activitat: fer una auditoria ambiental sobre energia per a            
poder aplicar les mesures segons els resultats.  
No s’ha pogut realitzar l’auditoria perquè al no haver-hi col·laboració amb els membres             
de l’horari de matí, només s’hauria avaluat el consum de les instal·lacions del CEPA i no                
de les aules que s’utilitzen. Per tant els resultats no haurien estat representatius.  
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Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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 Contractar llum amb un proveïdor de corrent de certificació verda            
(Somenergia, Holaluz) 
Descripció detallada de l’activitat: No s’ha pogut realitzar, ja que la Conselleria            
d’Educació va licitar un contracte de llum per a tots els seus centres depenents              
econòmicament, que va guanyar ENDESA. Trobem que això entra en conflicte amb            
l’autonomia de centres. D’altra banda, consideram lamentable que en aquesta licitació           
no s’hagin inclosos criteris de sostenibilitat (per exemple que l’energia elèctric           
provengui de fonts renovables o bé que es primi a cooperatives en front de              
multinacionals) 
 
Activitat 3 : Apagar automàticament el llum del bany a les instal·lacions pròpies 
No s’ha realitzat 
 
 
Activitat 4: Substitució de les bombetes per LED o baix consum a les             
instal·lacions pròpie s 
Descripció detallada de l’activitat: 
S’han instal·lat bombetes LED a l’edifici del CEPA SUD. Dels 6 punts possibles a on es                
podien instal·lar aquestes bombetes finalment s’ha pogut efectuar el canvi a 3 d’elles ja              
que hi havia aplics que eren incompatibles amb el model de bombeta LED a instal·lar. 
 
Destinataris (nivell educatiu):  Professorat i alumnes 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy i Alexandre Fuster 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Reduïr el consum elèctric 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

 
Propostes de millora:  
Els punts on no hem pogut instal·lar bombetes LED ha estat degut a que els aplics eren                 
incompatibles amb el model de bombeta LED. Per tant, quan arribi el moment de              
substituïr els aplics aquests ja siguin compatibles amb els models de bombetes LED. 
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Activitat 5 Apagar els llums de l’entrada de secretaria a les instal·lacions pròpies i              
instal·lar-hi llums de font solar autònomes 
Descripció detallada de l’activitat: 
No s’ha fet cap canvi de llums per considerar inviable fer-ho. 
 
 
Destinataris (nivell educatiu):professorat 
Membres de la Comissió implicats:Sergi Aula 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?:  
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5):0 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5):1 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 6 Baixar uns graus la calefacció que s’encén automàticament a l’hivern i             
desconnectar automàticament la calefacció de l’ala de l’edifici que no s’utilitza 
 
Descripció detallada de l’activitat: Limitar la temperatura de la calefacció, baixant-la          
un o dos graus. Aquest fet depenia de la col·laboració de l’IES Damià Huguet (hi               
compartim instal·lacions) qui ens havia d’explicar com funcionava la caldera          
tècnicament per a poder programar aquest fet. La poca col·laboració d’aquest centre, ha             
fet que no s’hagi pogut realitzar. D’altra banda, el sistema de calefacció no permet la               
discriminació per ales o habitacions (s’hauria de fer una instal·lació nova) 
 
Activitat 7 Abaixar la temperatura de la caldera (aigua calenta de les aixetes dels banys)               
a les instal·lacions comunes 
Descripció detallada de l’activitat: Es volia baixar la temperatura de les aixetes dels             
banys a les instal·lacions comunes. La poca col·laboració del centre que comparteix           
instal·lacions ha fet que no s’hagi pogut fet. A les instal·lacions pròpies només disposam              
d’aigua freda. 
 
Activitat 8 Explicar què és el canvi climàtic i les diferents cimeres. Com funciona el               
mercat de CO2 
Descripció detallada de l’activitat: explicar què és el canvi climàtic i les diferents             
cimeres, així com el funcionament del mercat de CO2.  
 
Destinataris (nivell educatiu): 1r, 2n i 4t d’ESPA 
Membres de la Comissió implicats: Joana Crespí  
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
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● Què s’ha aconseguit?: S’ha explicat què és el canvi climàtic i les seves             
conseqüències a tres cursos d’ESPA. Concretament a 4t, per l’interès que han            
mostrat els alumnes, s’ha fet un debat sobre el canvi climàtic i s’han explicat les               
cimeres de Kyoto i de París. També s’ha calculat la petjada de CO2 que              
consumeix cada alumne.  

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 9: Fer cartells de temperatura adequada a les instal·lacions propis           
devora els aires condicionats 
Descripció detallada de l’activitat: 
S’han dissenyat i col·locat uns petits cartells devora els aire acondicionats del Cepa Sud.              
En aquests cartells s’informa de les temperatures recomanades per a l’estiu i l’hivern. 
 
Destinataris (nivell educatiu): Professorat 
Membres de la Comissió implicats: Tots els membres 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Més informació de com utilitzar l’aire acondicionat a           

temperatura idònia. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

 
Propostes de millora:  
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EIX TEMÀTIC  (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic) : RESIDUS 

 
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). 
 

1. Seleccionar totes les fraccions de residus possibles i fer-les arribar al punt adequat. 
2. Reduir el consum i la generació de residus de paper. 

ACTIVITATS (S’han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i de cada una s’ha              
d’incloure tota la informació que es demana.) 
 
Les activitats que previstes han estat: 

1. Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
2. Seguir amb el programa de separació de residus en les instal·lacions pròpies 
3. Emprar de forma efectiva els contenidors específics que es disposen a les            

instal·lacions comunes 
4. Evitar els tassons de plàstic i promoure els tassons de vidre o de ceràmica per als                

berenars dels professors 
5. Fer maratons de recollides de material (material informàtic, de tintes, de piles,            

etc.) 
 
Activitat 1 Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
Descripció detallada de l’activitat: elaborar el document per a fer una auditoria sobre             
els residus, posar-la en pràctica i en funció dels resultats proposar mesures de millora.  
 
Destinataris (nivell educatiu): membres de la comissió ambiental 
Membres de la Comissió implicats: Joana Crespí 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Només s’ha pogut elaborar el document per a fer una             

posterior auditoria. No s’ha pogut posar en pràctica per manca de temps.  
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): No aplica 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 2 Seguir amb el programa de separació de residus en les instal·lacions pròpies 
Descripció detallada de l’activitat: Aquest curs s’han comprat poals per separar            
matèria orgànica, rebuig, paper i vidre a les instal·lacions pròpies per part de la cap               
d’estudis (Clara Jansà). Des de la comissió s’ha valorat molt positivament aquest fet i              
s’ha recalcat la necessitat de seguir endavant amb la separació de residus. 

[10] 



 

 
Destinataris (nivell educatiu): professorat 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy 
Altra gent que ha col·laborat: Clara Jansà (cap d’estudis) 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: separar residus 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

 
Propostes de millora: - 
 
Activitat 3 Emprar de forma efectiva els contenidors específics que es disposen a les              
instal·lacions comunes 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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 4 Evitar els tassons de plàstic i promoure els tassons de vidre o de ceràmica                
per als berenars dels professors 
 
Descripció detallada de l’activitat: S’han comprat 12 tassons de vidre perquè cada            
professor en tengui un i eviti agafar-ne un de plàstic. La proposta ha tengut              
èxit. 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): professorat 
Membres de la Comissió implicats: Isabel Febrer 
Altra gent que ha col·laborat: - 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?:  
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 
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Propostes de millora:  
 
Activitat 5 Fer maratons de recollides de material (material informàtic, de tintes, de             
piles, etc.) 
Descripció detallada de l’activitat: Creació d’una jornada de recollida de residus           
relacionats amb els ordinadors com ara cartutxos de tinta o tóners.Per les raons             
que siguen,no hi va tindre èxit el dia de la marató,només una alumna en va               
portar un cartutx buit. 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): alumnes i professors 
Membres de la Comissió implicats: Sergi Aula 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Xerrar del tema i concienciar els alumnes perquè           

llancen els residus al lloc corresponent,encara que la participació a la           
marató fou molt escasa. 

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 2 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

 
Propostes de millora: Es podria fer una altra convocatòria,amb una millor cura a             
l’hora d’informar els alumnes d’aquesta activitat,potser utilitzant les noves         
tecnologies per fer assabentar una major quantitat de gent. 
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EIX TEMÀTIC  (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic) : MOBILITAT 

 
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). 
 

1. Reduir la quantitat de vehicles privats que es dirigeixen diàriament al centre. 
2. Fomentar l’ús del transport públic en les sortides escolars. 

ACTIVITATS (S’han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i de cada una s’ha              
d’incloure tota la informació que es demana.) 
 
Les activitats previstes eren: 

1. Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
2. Fer campanyes de conscienciació per anar amb bicicleta i compartir cotxe. Fer            

cartells i facilitar l’elaboració d’una borsa de cotxes compartits dels alumnes           
matriculats 

3. Assegurar transport públic per als alumnes del centre 
 
Activitat 1 Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
Descripció detallada de l’activitat: no s’ha realitzat l’activitat.  
 
Activitat 2: Fer campanyes de conscienciació per anar amb bicicleta i compartir cotxe.             
Fer cartells i facilitar l’elaboració d’una borsa de cotxes compartits dels alumnes            
matriculats 
Descripció detallada de l’activitat: No s’ha realitzat a nivell d’alumnat. L’únic que            
s’ha fet ha estat penjar al tauló d’anuncis la web del Consell de Mallorca per a compartir                 
cotxe. 
 
Però sí s’ha aconseguit fer-ho a nivell de professorat: a partir del mes de desembre               
alguns membres del claustre (4 professors) acorden compartir cotxe. Els dies de            
compartició de cotxe són els dilluns, dimarts i dijous. Segons els càlculs realitzats hi ha               
una reducció del 20% de CO2 suposant una emissió uniforme per cotxe. 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): alumnes, professorat 
Membres de la Comissió implicats: Joana Crespí, Xavier Bordoy, Ainhoa Huici 
Altra gent que ha col·laborat: Joan Antoni Palou (professor anglès) i Clara Jansà             
(cap d’estudis) 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?:  compatir cotxe professorat 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 
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Propostes de millora: coordinar el professorat des del principi de curs. Iniciar la             
campanya de cara a l’alumnat. 
 
 
 
Activitat 3 Assegurar transport públic per als alumnes del centre 
No s’ha realitzar l’activitat 
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EIX TEMÀTIC (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic) : CONSUM          

RESPONSABLE 

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). 
 

1. Aplicar criteris ambientals en les compres i en les activitats de les diverses àrees i               
departaments. 

2. Sensibilitzar la comunitat educativa de la necessitat de consumir responsablement en           
la vida diària. 

 
 
ACTIVITATS (S’han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i de cada una s’ha              
d’incloure tota la informació que es demana.) 
 
Les activitats previstes eren: 

1. Fer una auditoria ambiental i aplicar les mesures segons els resultats 
2. Estudiar la possibilitat de només consumir paper reciclat 
3. Quan es comprin ordinadors i electrodomèstics pel centre, mirar els watts que            

consumeixen 
4. Crear un banc de folis per a reutilitzar i donar-lo a conèixer 
5. Consumir productes ecològics per a la neteja (dels banys i secretaria) de l’espai             

propi 
6. Configurar els ordinadors per a què s’imprimeixi a doble cara i en B/N per              

defecte 
7. Elaborar un cartell amb els principals distintius ecològics i de consum           

responsable per a evitar la confusió 
8. Elaborar recomanacions de material escolar per als alumnes i per a secretaria. 
9. Tenir un cartell propi d’informació ecoambiental per a fer difusió 
10. Crear campanyes/tallers/conferències en relació a cadascun dels eixos. Per         

exemple, «taller d'elaboració de compost», «taller de de sabó domèstic», «què           
passa amb els fems?» (Mallorca recicla), “creació d'hort ecològic al domicili” 

11. Fomentar el consum local (per exemple, amb senalles de verdures per als            
professors i alumnes) 

12. Fer “el dia del berenar amb productes locals” per als alumnes 
13. Fer-se soci de cooperatives o organitzacions que fomentin l’ecologisme i el           

medi ambient (Ecotxe per exemple) 
14. Posar recordatoris d’estalvi (aigua, energia) 
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15. Inculcar bones pràctiques a l’aula d’informàtica (per exemple, aturar els          
ordinadors i no deixar-los en stand-by), usar la llum natural, etc. 

16. Participar o fomentar campanyes o productes ecològic (projecte Jane Goodal,          
Fairphone, etc.) 

 
S’han fet a part aquestes activitats: 

17. Reutilització de llibres de text i lectura 
 
Activitat 1 
Descripció detallada de l’activitat: 
 

1) Elaborar un cartell amb els principals distintius ecològics i de consum           
responsable per a evitar la confusió; S’han penjat al tauló d’anuncis diversos            
cartells dels símbols i distintius ecològics. De cara al curs vinent aquesta sessió             
s’ampliarà amb la divulgació de les notícies més rellevants envers aquestes           
qüestions.  

 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): alumnes 
Membres de la Comissió implicats: Isabel Febrer 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?:  
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 2 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 2 Estudiar la possibilitat de només consumir paper reciclat 
Descripció detallada de l’activitat: S’estudia la possibilitat de només consumir paper           
reciclat, sobretot per impressió i còpia de document a la fotocopiadora/impressora.           
S’implementa a les instal·lacions pròpies, però no s’aconsegueix implementar-ho a les           
instal·lacions comunes, on és on més paper es consumeix. En aquest sentit, des del              
CEPA Sud es proveeix als professors de folis reciclats per fer exàmens o escriure per               
disminuir l’impacte ambiental dels folis no reciclats. 
 
Destinataris (nivell educatiu): professorat 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy 
Altra gent que ha col·laborat: Clara Jansà (cap d’estudis) 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: consum de paper reciclat a les impressores pròpies 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 
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● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 
 

Propostes de millora: coordinació amb l’IES Damià Huguet per conscienciació. 
 
Activitat 3 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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 4 Crear un banc de folis per a reutilitzar i donar-lo a conèixer 
Descripció detallada de l’activitat: Es volia crear un banc de folis escrits només per              
una cara per a la posterior utilització. El centre dels matins, l’IES Damià Huguet, ja               
disposava d’aquest recurs, encara el professor del CEPA Sud desconeixi la seva            
existència i ubicació. La comissió va considerar que es donaria a conèixer aquest banc              
(via correu electrònic) i que els folis que es generassin a les dependències pròpies es               
baixarien al banc de folis del Damià Huguet. Per evitar duplicitats. No s’han pogut              
penjar cartells de difusió per als alumnes. 
 
Destinataris (nivell educatiu): tots, professorat 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy 
Altra gent que ha col·laborat: - 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: difusió del banc de folis 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 

 
Propostes de millora: fer-ne major difusió amb cartells 
 
Activitat 5: Consumir productes ecològics per a la neteja (dels banys i secretaria) de              
l’espai propi 
Descripció detallada de l’activitat: 
No s’ha realitzat per falta de temps. S’han prioritzat altres actuacions i per manca de               
temps no la hem pogut realitzar. 
No hi haurà cap inconvenient en realitzar-la el curs vinent. 
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Destinataris (nivell educatiu): Professorat 
Membres de la Comissió implicats: Alexandre Fuster 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: No aplica 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): No aplica 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 6 Configurar els ordinadors per a què s’imprimeixi a doble cara i en B/N per                
defecte 
Descripció detallada de l’activitat: Es sol·licita als responsables informàtics de l’IES           
Damià Huguet que realitzin aquest fet a les impressores de l’àrea comú. Per problemes              
informàtics no s’aconsegueix implementar-ho. A les impressores pròpies és impossible          
realitzar aquest fet (només es pot imprimir a una cara) 
 
Destinataris (nivell educatiu): professorat 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy 
Altra gent que ha col·laborat: TIC de l’IES Damià Huguet 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Informar als TIC de l’IES Damià Huguet de           

l’intenció 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 0 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 

 
Propostes de millora: - 
 
Activitat 7 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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 8 Elaborar recomanacions de material escolar per als alumnes i per a             
secretaria. 
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Descripció detallada de l’activitat: S’ha elaborat una llista de recomanacions de           
material escolar, el qual s’ha penjat al tauló d’anuncis. Se li ha donat una còpia a la                 
Secretària de centre per a què ho tengui en compte per adquirir nou material. 
 
Destinataris (nivell educatiu): tots i secretaria del centre 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy, Joana Crespí 
Altra gent que ha col·laborat: - 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: llista de material 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 3 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 3 

 
Propostes de millora: fer que aquesta llista sigui obligatòria en l’adquisició de material             
del centre 
 
Activitat 9.  Tenir un cartell propi d’informació ecoambiental per a fer difusió 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
Comptar amb un tauló d’anuncis per a penjar informació ambiental d’interès i les             
activitats que es realitzaran al centre. S’han penjat notícies ambientals i informacions            
diverses. El tauló d’anuncis es va sol·licitar mitjançant el xestib (director del centre) 
 
Destinataris (nivell educatiu): tota la comunitat educativa 
Membres de la Comissió implicats: Xavier Bordoy 
Altra gent que ha col·laborat: director (Sebastià Covas) 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: obtenció del cartell 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 3 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2 

 
Propostes de millora: - 
 
Activitat 10: Crear campanyes/tallers/conferències en relació a cadascun dels eixos. Per           
exemple, «taller d'elaboració de compost», «taller de de sabó domèstic», «què passa amb             
els fems?» (Mallorca recicla), “creació d'hort ecològic al domicili” 
 
Descripció detallada de l’activitat: 
Conferència sobre permacultura i mini-taller de creació d’un hort d’1m 2 el mes de             
març. El ponent va ser  Julio Cantos. 
 
Destinataris (nivell educatiu):  tots els nivells d’ESPA 
Membres de la Comissió implicats:  Ainhoa Huici 
Altra gent que ha col·laborat: Joana Barceló 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: concienciar als alumnes de la importància del medi           

natural que ens envolta  
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● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 3 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 11 : Fomentar el consum local (per exemple, amb senalles de verdures per als              
professors i alumnes) 
 
Descripció detallada de l’activitat: S’han fet recomanacions als professors per què als            
berenars es consumeixi preferentement producte local 
Destinataris (nivell educatiu): professorat 
Membres de la Comissió implicats: Ainhoa Huici 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Només va ser una recomanació. A vegades s’ha tengut            

en compte i a vegades no.  
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5):-- 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 2 

 
Propostes de millora: Prepara una senalla amb fruites i verdures d’algun agricultor de             
la zona pels professors interessats 
 
Activitat 12 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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 13 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 

[20] 



 

Altra gent que ha col·laborat: 
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 14: Posar recordatoris d’estalvi (aigua, energia, etc.) 
Descripció detallada de l’activitat: 
S’han dissenyat i col·locat uns petits cartells al bany i a la cuina del Cepa Sud. En                 
aquests cartells s’informa i consciència al professorat de fer un ús racional dels recursos              
com l’aigua i l’energia. 
 
Destinataris (nivell educatiu):  Professorat 
Membres de la Comissió implicats:  Tots els membres 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Que hi hagi més informació i conscienciació ambiental           

sobre els recursos com l’aigua i l’energia. 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5):  No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5):  5 

 
Propostes de millora:  
 
 
Activitat 15 Inculcar bones pràctiques a l’aula d’informàtica (per exemple, aturar els            
ordinadors i no deixar-los en stand-by), usar la llum natural, etc. 
Descripció detallada de l’activitat: 
Ensenyar als alumnes a apagar els ordinadors i els monitors 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): grup d’informàtica d’adults 
Membres de la Comissió implicat s: Ainhoa Huici 
Altra gent que ha col·laborat: --- 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Que els alumnes apaguin correctament l’ordinador i          

inculcar hàbits d’estalvi energètic 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 4 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): -- 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 16 
Descripció detallada de l’activitat: participar o fomentar campanyes o productes          
ecològics. S’ha fomentat el consum de productes ecològics sobretot entre el professorat.  
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Destinataris (nivell educatiu): tot el centre 
Membres de la Comissió implicats: tots els membres 
Altra gent que ha col·laborat: 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: Comprar productes ecològics per berenar a la sala de            

professors, fer xerrades sobre tècniques d’agricultura sostenible i sobre el          
comerç ecològic, fer campanyes de reciclatge.  

● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): No aplica 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 4 

 
Propostes de millora:  
 
Activitat 17 Reutilització de llibres de text i lectura 
Descripció detallada de l’activitat: El Departament de Comunicació té llibres de           
text que utilitza repartint als alumnes fins que acaba el curs. Cada llibre està              
enumerat i cada alumne es fa responsable del manual. Quan s’acaba el curs             
l’entreguen al professor. Si bé se’n perd algun, en general els alumnes en tenen              
cura. El text es emprat per a l’estudi del text literari. De vegades es paga una                
quantitat que se’ls torna si no han fet malbé el llibre. 
 
Destinataris (nivell educatiu): ESPA 3 i ESPA 4, i idiomes 
Membres de la Comissió implicats: Isabel Febrer, Sergi Aula 
Altra gent que ha col·laborat: Antònia Cerdà, Marilén Adrover, Inès Ginard,           
Maria Monserrat 
Valoració: 
● Què s’ha aconseguit?: reduir la despesa de reprografia amb la qual cosa s’obté             

un benefici ambiental 
● Grau d’aprenentatge dels alumnes (valorau de 0-5): 5 
● Grau d’implicació de la comunitat educativa (valorau de 0-5): 5 

 
Propostes de millora: - 
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EIX TEMÀTIC  (utilitzau aquesta fitxa per cada eix temàtic) : ALTRES 

 
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’han d’incloure totes les activitats de l’eix temàtic, i de cada una s’ha              
d’incloure tota la informació que es demana.) 
 
Les activitats previstes eren: 

1. Fomentar la participació de la comunitat educativa del centre (full de           
suggeriments) 

2. Avaluació periòdica del projecte (de forma quadrimestral, per exemple, avaluar          
els indicadors) 

 
S’han afegit les activitats: 

1. Que a les sortides extraescolars es facin accions de preservació de la biodiversitat             
(per exemple a zones d’incendis forestals, plantació d’arbres, etc.) 

 
Activitat 1 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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 Avaluació periòdica del projecte (de forma quadrimestral, per exemple,           
avaluar els indicadors) 
Descripció detallada de l’activitat: La idea era avaluar la marxa del projecte            
ecoambiental de forma continuada en el temps. No s’ha fet per manca de temps. De               
cara a l’any que ve es vol elaborar una llista d’indicadors a tal efecte. 
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Activitat 3 
Descripció detallada de l’activitat: 
 
 
 
 
Destinataris (nivell educatiu): 
Membres de la Comissió implicats: 
Altra gent que ha col·laborat: 
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:  
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