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IES Son Pacs

per a les famílies (novembre 06 – n.4)
Benvolguts pares/mares:
Hem iniciat un nou curs escolar i des de l’IES Son Pacs volem
continuar amb l’elaboració dels Papers AMBIENTALS per a les
famílies.
Com ja vos informàrem l’any passat l’objectiu d’aquest material és
triple. En primer lloc vol ser un mitjà de comunicació de les nostres
inquietuds sobre la problemàtica ambiental actual. En segon lloc,
voldríem que hi poguéssiu 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.
Durant el curs passat vos passàrem un
qüestionari sobre els vostres hàbits en relació
als residus, a l’aigua i a l’ús de l’energia. En
aquest primer exemplar d’enguany vos
comentam alguns resultats sobre els residus. Si
els mirau amb una mica de deteniment fàcilment
podreu concloure que hi ha molts aspectes
millorables
També hi trobareu informació sobre les coses que tenim
programades per a aquest curs. Entre altres, vos informan de
l’exposició de Mallorca Recicla (Els residus a Mallorca) que
tindrem a l’IES Son Pacs del 5 al 14 de desembre.
Al final trobareu un espai, destinat principalment a les famílies
noves de l’alumnat de 1er d’ESO, on podreu manifestar el vostre
possible interès en relació a aquesta temàtica.
Coordinació ambiental

ALGUNS
RESULTATS

Durant el curs 05-06 vàrem
passar un qüestionari a les
famílies per conèixer els hàbits
sobre la gestió dels seus residus

Només un 50% de les famílies diu que sempre dur el paper i el
vidre als contenidors corresponents. Un 25% reconeix que en
general o mai no ho fa.

En relació als envasos , un 40% manifesta que sempre els dur al
contenidor groc. Un 30% diu que en general o mai no ho fa.

Un 70% de les famílies participa dels sistemes de recollida selectiva
de piles. Però encara quasi un 20% no diposita les piles als
contenidors corresponents. Actualment hi ha molts punts de recollida
de piles usades. També hi ha la possibilitat d’emprar piles de més d’un
ús i utilitzar un carregador.
En relació als olis usats, més d’un 50% no en fa una gestió correcte. Un
20% al posa als fems i un 32% manifesta que el tira per la pica. És un
aspecte MOLT millorable. En qualsevol cas, EVITEM tirar l’oli per la pica.

Un 85% de les famílies creu o està segur que no produeix residus perillosos a casa
seva. Heu de saber que les piles, cartutxos de tinta d’impressores, olis (vegetals i
minerals), pots de dissolvents i de pintura,... són RESIDUS PERILLOSOS i
necessiten un tractament específic. Informau-vos d’on els podeu dipositar.

Vos volem recordar que les farmàcies disposen d’un sistema per a la
recollida selectiva d’envasos i restes de medicaments.
Els RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) també necessiten un
tractament especial. Són els aparells que funcionen amb l’electricitat de
la xarxa, piles o bateries (des de geleres fins a mòbils,...). Heu de saber
que si n’heu de comprar un de característiques semblants podeu dur el
que està en desús a la tenda i els vos han d’acceptar sense cap cost per a
vosaltres.

-Volem seguir potenciant els sistemes de recollida selectiva a l’institut
-Volem millorar la gestió dels residus perillosos
-Voldríem dissenyar un programa per poder conèixer l’ús que fem de
l’aigua i reduir-ne el consum
-Seguirem amb la tradicional elaboració de qualque document
audiovisual de temàtica ambiental
-Volem continuar fent el seguiment de la nostra ecoauditoria
-El mes de maig volem organitzar uns dies a TOTenvàs. Ja vos ho
contarem.
-...i més coses
-Vos recordam que del 5 al 14 de desembre tenim l’exposició de
Mallorca Recicla, Els residus a Mallorca. Una exposició que té
l’objectiu principal de conscienciar sobre la problemàtica dels residus a
Mallorca i de la necessitat de canvi en els nostres hàbits diaris i
costums per aconseguir una societat més sostenible.

“M’interessa el futur
perquè és el lloc on
passaré la resta de la
meva vida”
Woody Allen

-Programa de CENTRES ECOAMBIENTALS de les
Conselleries de Medi Ambient i d’Educació i Cultura
-AGENDA 21 ESCOLAR del CONSELL DE MALLORCA
-Programa de MALLORCA RECICLA del CONSELL DE
MALLORCA
-Programa L’APOSTA de l’associació
AMICS DE LA TERRA

POSSIBLE GRAU DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
(El vostre fill/ la vostra filla hauria de retornar aquesta part a consergeria)
*si ja ho vàreu fer, no és necessari fer-ho altra vegada*
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 aquí el vostre e-mail:

