ECOAUDITORIA DEL PAPER AL CEP D'INCA
ENQUESTA PER AL PERSONAL ADMINISTRATIU I DE LA CONSERGERIA

A.- Avaluarem, en primer lloc, els teus coneixements sobre el paper, la seva
fabricació i els diferents tipus de paper que es troben al mercat:
A1.- Saps què és el paper reciclat?

A2.- I el paper ecològic?

A3.- I el paper reciclable?

A4.- Sabries dir tres avantatges del paper reciclat sobre el paper blanc nou?
1.2.3.-

A5.- Sabries dir tres avantatges del paper blanc nou sobre el paper reciclat?
1.2.3.-

A6.- Al procés de fabricació del paper, saps quins materials s'utilitzen?

A7.- Per fabricar 1 kg de paper (equivalent a uns 200 fulls), quina quantitat d'aigua
penses que es pot consumir?

A8.- I de fusta?

A9.-Saps quin tractament utilitzen per a que el paper blanc nou agafi aquest color?
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A10.- Creus que és convenient que hi hagi alguns documents que s’imprimesquin
només per una cara? Si la teva resposta és afirmativa, quins ? Penses que el mateix
és aplicable a algunes revistes i llibres ? Per què ?

A11.- Saps si el paper reciclat es pot tornar a reciclar?

A12.- Si és així, quantes de vegades creus que es pot fer?

A13.- Saps més o menys quants d'anys es pot conservar un full de paper reciclat?

A14.- I un de blanc?

A15.- Sabries dir tres avantatges de reciclar el paper en lloc de mesclar-lo amb els
fems i incinerar-lo?
1.2.3.A16.- I tres avantatges de llençar el paper al poal general dels fems i incinerar-lo en
lloc de reciclar-lo?
1.2.3.A17.- Saps si hi ha tipus de paper
reciclatge? Sí / No

que no es puguin posar a les capses de

A18 .- En cas que la resposta a la pregunta anterior hagi estat afirmativa, de quins
tipus de paper es tracta ?

A19- El paper, penses que és un recurs renovable o no renovable? Per què?

A20.- Saps si a Mallorca existeix qualque fabrica de paper reciclat? Coneixes els
seus productes?
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B.- Passam a continuació a analitzar l'ús que fas del paper a la teva feina
quotidiana al CEP

B1.- Els materials de secretaria (sobres, fulls d'inscripció, etc.) són de paper reciclat?
Tots

La majoria

Una minoria

Cap

B2.- Saps quina és la quantitat de paper que es consumeix a la consergeria per
curs?
Sí / No
B3.- Si has donat una resposta afirmativa a la pregunta anterior, en pots donar una
xifra aproximada en nombre de folis?

B4.- Emprau, sempre que sigui possible, avisos als taulers d'anuncis en lloc de
notificacions personals?
Sempre

De vegades

Mai

B4.- S'utilitza coberta per enviar el fax?
Sempre

De vegades

Mai

B5.- Qui decideix a on es compra el paper, de quina marca i de quin tipus es
compra?

B6.- Utilitzes paper reciclat?

Sempre

De vegades

Mai

B7- Reutilitzes el paper?

Sempre

De vegades

Mai

B8.- Recicles el paper?

Sempre

De vegades

Mai

Sempre

De vegades

Mai

Sempre

De vegades

Mai

B9.- Recicles els embalatges de paper i de cartró?

B10.- Recicles els diaris vells?

B11.- Quan fas fotocòpies, utilitzes paper reciclat?
Sempre
De vegades

Mai
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B7.- Si no n'utilitzes, quin és el motiu?
No n'hi ha al centre

No m'agrada

Altres; quins?:

B8.- Quan fas fotocòpies, utilitzes paper usat per una cara?
Sempre

De vegades

Mai

B9.- Si no n'utilitzes, quin és el motiu?:
No n'hi ha al centre

No m'agrada

Altres. Quins?:

B10.- Fas les fotocòpies a doble cara?
Sempre

A vegades

Mai

B11.- Si no les hi fas normalment, quin és el motiu?:
No les sé fer

No me'n record

No tenc temps

Altres. Quins?:

B12.- Abans de fer una tirada de fotocòpies, en fas una de prova?
Sempre

A vegades

B13.- Quantes de fotocòpies i fulls de paper
aproximadament?

Mai

creus que utilitzes a la setmana,

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 ?

Sí / No / De vegades

C2.- El paper de les impressores és reciclat? Sí / No / De vegades

C3.- El paper de les impressores és reutilitzat? Sí / No / De vegades
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C4.- Per fer cartells, avisos i altres rètols, quin paper s'utilitza?
Paper blanc:
Paper reciclat:
Paper usat per una cara:

Sempre
Sempre
Sempre

De vegades
De vegades
De vegades

Mai
Mai
Mai

C5.- Les notificacions internes són a mitja pàgina ?
Sempre

De vegades

Mai

C6.- Les notificacions internes són a doble cara (quan consten de més d’una
pàgina ? )
Sempre
De vegades
Mai

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

A vegades

Mai

C8.- S'utilitza el correu electrònic a nivell intern?
Sempre

De vegades

Mai

C9.- S’empren avisos als taulers d'anuncis en lloc de notificacions personals?
Sempre

A vegades

Mai

C10.- A la consergeria, hi ha missatges que recordin la necessitat d’estalviar paper?
Sí / No

C11.- Se sap la quantitat de paper que es consumeix al CEP al cap del curs?
Sí / No / No ho sé
C12.- Si has donat una resposta afirmativa a la pregunta anterior, en pots donar una
xifra aproximada en nombre de folis?
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C13.- S'informa la comunitat educativa de la quantitat de paper que s'utilitza a la
consergeria i al CEP al cap del curs?
Sí / No
C14.- A la consergeria hi ha capsa per a la recollida del paper per reciclar ? Sí / No
C15.- A la consergeria hi ha capses amb paper per reutilitzar? Sí / No
C16.- Si la resposta a alguna de les dues preguntes anteriors és afirmativa, qui se’n
cuida del seu manteniment ?

C17.- Al CEP hi ha servei de recollida de paper usat, per reciclar? Sí / No

C18.- Proposaries algunes mesures per estalviar paper ? Si és que sí, quines ?

C19.- A les aules hi ha capses per a la recollida del paper per reciclar? Sí / No

C20.- I per reutilitzar ?

C21.- Si la resposta a alguna de les dues preguntes anteriors és afirmativa, qui se’n
cuida del seu manteniment ?

C24.- Al carrer, prop del CEP, hi ha un contenidor per a la recollida del paper? Sí/ No

C25.- Si la resposta és que no, a quina distància aproximada es troba el contenidor
per a la recollida selectiva de paper més proper?

C26.- Proposaries millores en la gestió dels residus de paper i cartró del CEP ?
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