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IES Son Pacs

per a les famílies (abril 06 – n.2)

Teniu a les vostres mans el segon exemplar del Papers
AMBIENTALS per a les famílies. La nostra idea és continuar
informant-vos de tota una sèrie d’activitats de temàtica
ambiental que estam desenvolupant. És un conjunt
d’actuacions amb la intenció de sortir de les aules i d’implicar el
màxim de membres de la nostra comunitat educativa.
En aquest nou Papers AMBIENTALS per a les famílies
vos informam sobre el resultat del concurs “Quan arribarem
als 10.000kg?”.
Com ja vos vàrem informar, a l’IES Son Pacs anam
passant periòdicament una ecoauditoria interna (“l’IES Son
Pacs, un institut sostenible?”) amb la intenció d’anar
millorant la nostra gestió ambiental. En aquest exemplar vos
comentam els resultats que hem obtingut, així com els
objectius que ens hem marcat per al 2007.
També hi trobareu informació sobre unes jornades que
hem anomenat “TOTSolar”. Seran els dies 6 i 7 de juny. Des
d’aquí vos convidam a assistir-hi. Just abans d’acabar el curs
rebreu el n.3 de Papers AMBIENTALS per a les famílies, el
qual serà un monogràfic sobre aquestes jornades.
Ja per acabar, dir-vos que la primera setmana de maig
tindrem una exposició sobre comerç just que ens deixa S’Altra
Senalla. Si voleu, podeu passar per l’institut i visitar-la.

Coordinació ambiental

Amb l'energia elèctrica generada per les
plaques solars ja hem evitat l’emissió de
més de 11.500 kg de CO2
El dia 16 de gener de 2006 arribàrem als
10.000 kg de CO2.
L’alumne de 3AS Adrian Moreno Alonso va ser el guanyador
de la bicicleta que ens havia donat la Conselleria de Medi
Ambient com a premi per al qui encertava el dia en què
arribàssim als 10.000kg de CO2 estalviat.

Durant el mes de juny de 2004 es va passar una ecoauditoria
sobre la nostra gestió ambiental (ús de paper, aigua,
energia,...) i
vàrem obtenir 399 punts de 1000 punts
possibles.
El mes de desembre de 2005 hem tornat a passar la mateixa
ecoauditoria i hem obtingut 537 punts dels 1000 possibles.
Ens hem marcat un nou objectiu: arribat als 600 punts el mes
de juny de 2007.
Sembla que anam per bon camí però... queda feina per fer.

Els dies 6 i 7 de juny de 2006 a l’IES Son Pacs
Aquests dies organitzam les jornades TOTSolar. Dos dies
on el protagonista serà el Sol i el seu aprofitament com a
font d’energia renovable. Tenim la intenció de fer com una
petita “fira” on el Sol sigui el protagonista.
Plaques solars, escalfadors solars, cuines solars, joguines
solars, experiments amb Sol, un rellotge de Sol, una
exposició, un vídeo musical on hi participarà alumnat i
professorat del centre, documentals,...
En definitiva, dos dies a... TOTSolar. Vos convidam a
passar per l’institut per visitar aquesta “fira” solar i fins i
tot, si podeu fer qualque aportació, a participar-hi.

Albert Einstein

“I tu, consumeixes just?”, aquest és el títol de l’exposició
que ens deixa S’Altra Senalla i que estarà instal·lada a l’IES
Son Pacs des del 2 al 5 de maig.
Una exposició que posa de manifest les grans desigualtats
econòmiques del planeta, com a conseqüència de les relacions
comercials que els països rics estableixen amb els països
menys desenvolupats.

POSSIBLE GRAU DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
(El vostre fill/ la vostra filla hauria de retornar aquesta part a consergeria)
*si ja ho heu fet no és necessari tornar a fer-ho*

Aquest qüestionari no compromet a res, només intenta
preveure una possible participació de les famílies en
activitats de temàtica ambiental de l’IES Son Pacs
Nom del fill/filla____________________________________
1.No estam especialment interessats en aquest tema (si el vostre fill o
la vostra filla no retorna aquesta part a consergeria també interpretarem
que no hi estau especialment interessats)
2.Pensam que és una temàtica interessant però no volem o no podem
participar-hi
3.Pensam que és una temàtica interessant i és possible que
puntualment poguem participar-hi
4.Pensam que és una temàtica interessant i voldríem participar-hi
Si voleu rebre informació periòdica per correu electrònic, anotau el
vostre e-mail:
__________________________________________________________

