Per saber si millora el grau de “sensibilització del professorat”
A l’IES Son Pacs hem passat un qüestionari al professorat el mes de juny de 2004 i
altra cop el mes d’abril de 2006. Veure qüestionari.
El qüestionari presenta tres grups de preguntes:
-Què en saben?
De la pregunta 1 a la 9 (sobre problemàtica ambiental, sobre la relació al seu
coneixement dels tipus de sistema de recollida selectiva que hi ha al centre, sobre
els consums de recursos que es fa al centre,...)
-Què en pensen?
De la pregunta 10 a la 16 (sobre la importància dels tractament de la problemàtica
ambiental al centre, sobre de qui ha de promoure aquesta tasca, sobre la seva
percepció de la preocupació del centre en relació a la problemàtica ambiental,...)
-Què fan?
De la pregunta 17 a la 25 (sobre la utilització de paper reciclat, sobre la manera de
fer les fotocòpies, sobre l’aprofitament de paper per reutilitzar, sobre les
recomanacions que fan als alumnes, sobre els seus “bons hàbits” ambientals
personals,...)

Algunes dades sobre els resultats
(comparació qüestionari juny 2004 - qüestionari abril 2006)
Es va donar el qüestionari a tot el professorat i el va respondre (de forma
voluntària) prop del 55%. El fet que fos un qüestionari de resposta voluntària fa
que estadísticament no sigui prou significatiu. Malgrat això...
Sembla que...
-Un 90% del professorat opina que les coses que es fan en un centre
d’ensenyament els sembla o estan segurs que poden afectar el medi ambient (el
junt de 2004 era un 80%)
-Un 10% més del professorat està més segur que l’ús de paper reciclat suposa un
estalvi de recursos.
-Sembla que tenen més clar que al centre hi ha sistemes de recollida selectiva
(75%, abans un 53%)
-Un 87% del professorat està segur que és important que en un centre
d’ensenyament es treballi la problemàtica ambiental (un 13% només els sembla
que sí)
-Un 49% considera que és l’equip directiu el que ha de promoure el tractament de
la problemàtica ambiental. Un 47% considera que és el coordinador ambiental. Hi
ha molta gent que considera els dos anteriors a la vegada.

-En el moment de valorar (de 0 a 10) en quin grau consideren que l’institut és
“ecològic”, la puntuació obtinguda és un 7 (abans era un 5,8).
-A la pregunta... T’oposaries a lleis que limitassin els teus hàbits, encara que
aquestes lleis fossin per a la millora del medi ambient? es poden fer diferents
interpretacions. S’adjunten resultats:
1.-Sí, segur que sí. M’hi oposaria totalment.........0%
2.-Sí, segurament sí.........................................1,8%
3.-No, en principi no.......................................25%
4.-No, segurament no.....................................42%
5.-No, segur que no. No m’hi oposaria..............31%

(3,1%)
(34%)
(16%)
(47%)

(Entre parèntesi, resultats de juny 2004)
-Augmenta, no molt, la gent que diu que sempre utilitza paper reciclat al centre
(del 25% al 36%)
-Només un 65% diu que a casa seva utilitza sovint/quasi sempre paper reciclat a
casa seva.

