C.- PER ACABAR, ANALITZAREM LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
PAPER I CARTRÓ QUE ES GENEREN AL CEP:

C1.- Al CEP s’utilitza paper reciclat per escriure?
Si: 6’7 %

No: 60 %

De vegades: 33’3 %

C2.- El paper de les impressores és reciclat?

Si: 0 %

No: 100 %

C3.- El paper de les impressores és reutilitzat?
Si: 0 %

No: 66’7 %

De vegades: 33’3 %

C4.- Per fer cartells, avisos i altres rètols, quin paper s'utilitza?
Paper blanc: Sempre: 80 %

De vegades: 13’3 %

Mai: 0 %

NC:6’7 %

Paper reciclat: Sempre: 6’7 %

De vegades: 13’3 %

Mai: 66’7 % NC: 13’3 %

Paper usat per una cara:
Sempre: 26’7 %

De vegades: 40 %

Mai: 26’7 % NC: 6’7 %

C5.- Les notificacions internes són a mitja pàgina ?
Sempre: 6’7 %

De vegades: 40 %

Mai: 46’6 %

NC: 6’7 %

C6.- Les notificacions internes són a doble cara (quan consten de més d’una pàgina) ?
Sempre: 6’7 %

De vegades: 53’3 %

Mai: 33’3 %

NC: 6’7 %

C7.- Les notificacions internes estan fetes amb paper reutilitzat?
Sempre: 0 %

De vegades: 33’3 %

Mai: 60 %

NC: 6’7 %

C8.- S'utilitza el correu electrònic a nivell intern?
Sempre: 26’7 %

De vegades: 40 % (*)

Mai: 20 %

NC: 13’3 %

(* però no s'hauria d'utilitzar per enviar arxius!)
C9.- S’empren avisos als taulers d'anuncis en lloc de notificacions personals?
Sempre: 0 %

De vegades: 33’3 %

Mai: 66’7 %
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C10.- A les dependències del CEP, hi ha missatges que recordin la necessitat
d’estalviar paper?
Si: 26’7 %
No: 73’3 %

C11.- Se sap la quantitat de paper que es consumeix al CEP al cap del curs?
Si: 0 %

No: 20 %

No ho sé: 80 %

C12.- Si has donat una resposta afirmativa a la pregunta anterior, en pots donar una
xifra aproximada en nombre de folis?
NC: 100 %

C13.- S'informa a la comunitat educativa de la quantitat de paper que s'utilitza al CEP
al cap del curs?
Si: 0 %
No: 93’3 %
No ho se: 6’7 %

C14.- A les aules hi ha capses per a la recollida del paper per reciclar? Sí / No
Si: 40 %

No: 60 % :

* Valdria la pena?
* No, però s’ha intentat aconseguir-ho
* A les aules no es produeix molt de paper

C15.- Al teu despatx (a la consergeria), hi ha capsa per a la recollida del paper per a
reciclar?
Si: 92’9 %

No: 7’1 %

C16.- Al teu despatx (a la consergeria), hi ha capsa amb paper per reutilitzar?
Si: 71’4 % (*)

No: 28’6 %

(* 35’7 % respostes afirmatives del personal d’administració i consergeria)

C17.- A les aules hi ha capses amb paper per reutilitzar?
Si: 13’3 %

No: 73’3 %

NC: 13’3 %

C18.- A les aules hi ha missatges que recordin la necessitat d'estalviar paper?
Si: 0 %

No: 100 %

C19.- Als llocs de reunió hi ha capses per a la recollida del paper per reciclar?
Si: 10 %

No: 90 %

C20.- Als llocs de reunió hi ha capses amb paper per reutilitzar? Si: 20 %

No: 80 %
2

C21.- Al CEP hi ha un responsable del paper reciclat? Si: 0 %

No: 100 %

C22.- Al CEP hi ha servei de recollida de paper usat?
Si: 62’5 % (* voluntarisme)

No: 37’5 %

C23.- Al CEP hi ha servei de recollida de paper usat, per reciclar?
Si: 28’6 %

No: 71’4 %

C24.- Al carrer, a prop del CEP, hi ha un contenidor per a la recollida del paper?
Si: 53’3 %

No: 46’7 %

C25.- Si la resposta és que no, a quina distància aproximada es troba el contenidor
per a la recollida selectiva de paper més proper?
- 150 - 200 m (plaça des Blanquer)

NC: 20 %

C26.- Proposaries algunes mesures per estalviar paper ? Si és així, quines?
Si: 60 %:
- Me pareix bé les que es plantegen però no en conec d'altres
- Reutilitzar-lo, fer quadernets de reutilització, aprofitar el màxim el suport informàtic
- Reutilitzar-lo emprar les dues cares
- Conscienciar més la necessitat de fer-ho
- Servei de recollida
- Fotocopiar el bloc de “Missatge” en paper utilitzat per una cara que no serveix
- Un contenidor al costat del CEP, perquè a més també hi ha l’ambulatori a prop
- Reutilitzar, reciclar
No: 20 %

NC: 20 %

C27.- Proposaries millores en la gestió dels residus de paper i cartró del CEP ?
Si: 66’7 %
- Si, trobar a alguna persona que es responsabilitzés de fer-ho setmanal o quinzenalment
(la recollida general, dur-ho al contenidor o alguna empresa especialitzada)
- Estaria molt bé prendre totes les mesures necessàries
- Me sembla molt bé la tasca d’iniciar una ecoauditoria i estic molt orgullós que hi hagi un
inici i especialment l’esforç que fa el nostre company per posar-ho en marxa
- Podríem posar una entrada a la impressora que fos de reutilitzar
- Tots col·laborar un poquet; és cosa de tots
No: 20 %

NC: 13’3 %
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