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IES Son Pacs

per a les famílies (desembe 05 – n.1)
Teniu a les vostres mans el primer exemplar del que hem
anomenat Papers AMBIENTALS per a les famílies, el qual
neix amb una triple voluntat. Primer voldria ser un mitjà de
comunicació de les nostres inquietuds sobre la problemàtica
ambiental actual. Efectivament, pretén ser un lloc de reflexió
sobre aquesta temàtica. També voldríem que des d’aquí vos
poguéssim exposar el que pensam sobre el paper que ha de
jugar l’escola en relació a la crisi ambiental actual, és a dir,
pretén ser un lloc on podreu trobar informació sobre com estam
enfocant aquesta temàtica a l’IES Son Pacs i de les activitats
que es van desenvolupant. A més, desitja obrir la possibilitat
de participació de les famílies en aquest sentit.
L’IES Son Pacs té una certa tradició d’ambientalització. Ja
fa anys que programan activitats de caire ambiental i que
participam en programes de diferents entitats. Tota aquesta
tasca va permetre l’obtenció del distintiu de “Centre
Ecoambiental” durant el curs passat.
Enguany, la nostra participació a l’Agenda 21 Escolar ha
de suposar una nova oportunitat per reforçar els vincles entre
escola i l’entorn immediat i entre l’escola i les famílies.
L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la
implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte
d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, que
cobreixi les necessitats del present sense comprometre la
capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.
En aquest Papers AMBIENTALS per a les famílies vos
informam sobre les plaques fotovoltaiques que tenim a l’institut,
de la nostra ECOAUDITORIA i de la importància de comprar,
aprofitant aquestes dates, productes de comerç just.
Coordinació ambiental

Des del mes d’abril de 2004 el
nostre institut disposa d'una
instal·lació de producció
d'energia solar fotovoltaica
connectada a la xarxa elèctrica.
L'energia elèctrica generada per
les plaques solars s'injecta a la
xarxa elèctrica. Amb això evitam l’emissió de gasos
contaminants ja que l’energia elèctrica que produïm nosaltres
no s’haurà de generar mitjançant la crema de combustibles
fòssils. A l’IES Son Pacs ja hem evitat l’emissió de quasi
10.000 kg de CO2

A l’IES Son Pacs volem millorar la nostra gestió ambiental.
És per això que periòdicament passam una ECOAUDITORIA
interna on analitzam els nostres comportaments en relació a
la utilització dels recursos materials i energètics. També
intentam anar incorporant aquesta temàtica a les activitats
del centre.

Al proper Papers AMBIENTALS per a les famílies
vos informarem dels resultats de la darrera
ECOAUDITORIA

Consumir suposa la utilització de
recursos (materials i/o energètics) i
la generació inevitable, però també
descontrolada, de residus. El consum
afecta, i cada cop més, el medi
ambient. Però consumir també suposa
desequilibri i injustícia social.
Consum, medi ambient i injustícia
social, tot va lligat. Efectivament, només quan adoptem una
visió global i solidària (socialment i mediambiental) que
afavoreixi la disminució de les diferències existents entre
els ciutadans del món podrem dir que estam en la línia de ser
uns bons consumidors.

E. Burke (1729-1797)

COMPREM PRODUCTES DE COMERÇ JUST
El Comerç Just és una alternativa al comerç estàndard que
garanteix unes condicions de vida i de treball dignes als
productors dels països del sud. El producte estrella del
Comerç Just és el cafè però hi ha altres productes
alimentaris com el te o la xocolata i productes no alimentaris
manufacturats com els tèxtils, el material d’escriptori,
ceràmica, bijuteria o joguines.
On podem comprar productes de comerç just?
S’altra Senalla 31 de desembre, 44 Palma
Botiga INTERMON Victoria, 4 Palma
Botiga Solidària Fundació Vicenç Ferrer
Avda Argentina, 61 baixos Palma

POSSIBLE GRAU DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
(El vostre fill/ la vostra filla hauria de retornar aquesta part a consergeria)

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:
__________________________________________________________

