RECICLATGE DELS RESIDUS GENERATS A L’INSTITUT
Integrants de la comissió:
- Isabel Segura
- Marian Pérz
Actuacions dutes a terme sobre PAPER:
-

Ecoauditoria de paper

-

Quantificació del nombre de fulls comprats pel centre durant els dos darrers
anys (2003 i 2004)

-

Recull d’informació i suggeriments sobre els residus generats a l’Institut per
part del personal de neteja i manteniment.

-

Reunió amb tot l’equip directiu, la Coordinadora d’Extraescolars i una
representat del personal de neteja sobre les actuacions possibles a realitzar per
tal de conscienciar als alumnes de mantindre nets els espais del centre.

-

Informació al professorat sobre les avantatges mediambientals d’utilitzar paper
reciclat en lloc de paper blanc (es va fer un petit cartell plastificat que s’ha
posat a totes les impresores excepte una a la sala de professors)

-

Conscienciació del personal de consergeria i la secretària per tal de que es
compri i s’utilitzi paper reciclat en lloc de blanc. (S’ha comprat una nova
fotocopiadora que sí que pot utilitzar paper reciclat en lloc de només blanc)

-

L’equip directiu ha apostat per la reducció del consum de paper: substitució en
molts casos de les circulars informativas a tot el professorat en paper per
anuncis a la Intranet del Centre o, en el cas dels estudis de distància, d’avisos
penjats a un tauler o mitjançant el correu electrònic. Per altra banda s’ha
substituït el full DIARI de faltes d’assitència de cada grup d’alumnes per un
SETMANAL

-

Pàgina web del grup d’ambientalització (creació de Marian Pérez)

-

S’han reciclat les capses de cartró dels paquets de fulls per a fer les capses de
reciclatge i reutilització de paper que es començaràn a fer servir el proper curs

Actuacions dutes a terme en relació a altres RESIDUS:
-

Hem seguit participant a la campanya de recollida de llaunes de la “Fundació
Deixalles”

-

Es segueix recollint les piles

-

S’ha començat a reciclar les botelles de plàstic a la sala de professors

-

Continuem amb la recollida de residus perillosos i el seu lliurament a la empresa
BALTECMA

Propostes per el curs vinent:
-

Continuar la feina d’enguany i aprofundir el treball començat amb més
implicació per part del professorat i l’alumnat.

-

Començar el reciclatge i reutilització de paper a cada aula per part de l’alumnat

-

Compra de 4 noves papereres de ferro per instal·lar-las a diferents punts dels
patis del centre.

-

Demanar un nou contenidor de paper i un contenidor groc de ferro pels envasos
(EMAYA)

-

Pla “Posa flors, recull fems”. L’objectiu seria reduir la quantitat de residus que hi
ha pels patis, els passadisos i les aules del centre. A principi de curs es faria una
Jornada de Recollida de residus i conscienciació sobre el tema. Hi participaria
tots els grups d’alumnes acompanyats pel seu tutor. Un altre dia tothom
plantaria una llavor d’una planta; això es faria sobretot amb un valor simbòlic.
Durant la resta del curs es continuaria recollint els residus dels patis i
passadisos per part de l’alumnat (cada setmana dos grups, un de primer cicle i
altre de segon cicle/batxillerat/cicle formatiu).

-

Respecte a la neteja i cura de les aulas, es podria mostrar a la “Finestra Verda”
cada mes un “ranking” de totes les aules-grup : el primer grup seria aquell que
te l’aula més ben cuidada: taules, finestres tancades, parets netes, sense brutor
per terra, etc, és a dir, on hi ha un “bon ambient”. Al final de curs es podria
donar un premi en material escolar (o un altre tipus de reconeixement) al millor
grup.

