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Antecedents

• Curs de formació: L’Educació Ambiental al PEC (curs 95/96)

• Premi Arbocera (1998)

• Projecte d’innovació d’Educació Ambiental (curs 2002/2003)

• Reconeixament de la figura del coordinador ambiental (curs

2003/2004)



Programa d’ambientalització
Objectius curs 2003/04

• Fomentar la continuïtat d’estratègies d’EA.

• Promoure el desenvolupament del PEC i PCC.

• Preparar activitats de detecció de necessitats i d’avaluació.

• Promoure activitats d’EA dirigides a: Alumnat, professorat i famílies.

• Promoure activitats per reduïr les deixalles i el consum responsable.

• Facilitar la recollida i selecció de les deixalles que es generen al centre



Activitats
Dirigides als alumnes



• Reducció dels residus dels embolcalls dels
berenars.

• Contenidors de recollida selectiva a totes les aules.

• Hort escolar i plantes naturals al centre.

• Alimentació saludable:berenars i menjador.

• Criteris ecològics per a la selecció i ús de material
escolar i llibres de text.

• Programa “gaudeix del bosc”

• Utilització de deixalles als treballs de plàstica.

• Es promou reduir el transport d’alumnes amb cotxe

• Educació en el medi: sortides i excursions.

• Els alumnes col.labren en la neteja :aules, pati...

• Ecoauditoria d’aula i de centre.



Programa  “escola oberta”
RESIDUS:
 Xerrades i tallers:
– Curs 99/00: Reciclatge de

residus urbans
– Curs 00/01: Què passa amb

els fems?
– Curs 02/03: Taller

d’elaboració de compost a
casa

– Curs 03/04: Separació de
residus a la cuina.

Entitat col· laboradora: MALLORCA RECICLA



Festes i exposicions :

• Curs 96/97: “On vas amb
tant d’envàs ?”

• Anualment: Treballs dels
alumnes elaborats amb
materials de rebuig:
Felicitacions, decoració
finestres, portades, ...

Cedida per l’IES Son Pacs



Contaminació de
l’aigua

• Cinefòrum:

– Col· loqui en torn la
pel·lícula: “Erin
Brockovich”.

Entitat Col· laboradora:
MALLORCA RECICLA



Energia:

Conferència:
•  Curs 02/03: Com podem estalviar energia a la llar?
Entitat col· laboradora:

Consum:
Taller:
• Curs 02/03: Consum i Nadal: Idees pràctiques de decoració

i consum responsable.
Entitats col· laboradores: S’ALTRA SENALLA i MALLORCA RECICLA



Nutrició i cuina:

• Conferència:
“ La importància de la nutrició en el

desenvolupament físic i psiquic dels
infants”

• Tallers:
“Cuina vegetariana”
“Festes d’aniversari saludables”
“Elaboració de plats atractius i nutritius”

Entitat col· laboradora: ALCARI
Col· laboració de pares i mares



Curs 2003-04

Sortides i visites
per a famílies i
professorat:

– Parc de Noves
tecnologies

– Tossals Verds



El fons de llibres,
una experiència
d’Educació
Ambiental i del
Consumidor



Fons de llibres de text
Inicis

1995: Proposta al Consell Escolar
Curs 96/97: Comença a funcionar

Objectius
• Mantenir un fons de llibres de text administrat pel

Consell Escolar en règim de prèstec als alumnes.

• Incentivar  el bon ús dels llibres de text com a material
curricular i el seu millor aprofitament.

• Incentivar un consum responsable i fomentar hàbits



Trobada de Coordinadors Ambientals
Maria Xamena

maig 2004


