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Per tal de poder realitzar aquest projecte s’ha seguit una metodologia senzilla i clara. El 

projecte consta de dues grans fases:  

ּ Ecoauditoria  

ּ Pla d’Acció i Seguiment  

Aquestes estan dividides en altres apartats molt relacionats entre sí. 

 

Per a tot el conjunt de fases i apartats és necessari que hi hagi una elevada 

participació de tota la societat educativa: personal docent i no docent, alumnes i 

pares; per tal d’aconseguir un consens i compromís, establir prioritats i per aconseguir 

tot un seguit de recursos. És per això, que durant el procés s’han fet diverses reunions o 

sessions informatives amb el personal del centre, per tal d’arribar a un consens en 

cadascuna de les fases (mirar actes de les reunions a l’Annex I).  

 

Les diferents fases del projecte s’han establert dins d’un programa de treball (entre el 

febrer i el maig del 2006) per tal de complir amb els límits establerts. Prèviament ja 

s’havia contactat amb l’escola i s’havien fet dues sessions informatives amb el Director 

del centre i amb el personal docent, per tal de sensibilitzar al màxim de gent de la 

comunitat educativa per participar i implicar-se en el procés, i així poder entre tots 

repensar la filosofia ambiental del centre. Posteriorment, des del febrer fins a mitjans 

d’abril es va dur a terme l’Ecoauditoria i des de l’abril fins al maig el Pla d’Acció i 

Seguiment.  

 

5.1     L’Ecoauditoria 

 
L’Ecoauditoria escolar és un procés que té com a objectius conèixer la situació 

ambiental de l’escola i fer recomanacions pràctiques per minimitzar els problemes 

detectats, pretén avaluar i millorar la gestió ambiental del centre. És una eina de gestió 

del canvi, un procés que, més enllà de diagnosticar, condueix a fer propostes 

d’actuació, executar-les i valorar-les col·lectivament. 

 

L’Ecoauditoria s’ha fet per separat per a les diferents línies estratègiques considerades 

en el treball: 

ּ L’Ecoauditoria de l’Aigua 

ּ L’Ecoauditoria de l’Energia 

ּ L’Ecoauditoria de Materials i residus 

ּ L’Ecoauditoria de la Biodiversitat 
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ּ L’Ecoauditoria de la Mobilitat 

ּ L’Ecoauditoria Curricular 

 

Cadascuna conté quatre apartats:  

ּ Introducció 

ּ Diagnosi i avaluació 

ּ Síntesi de resultats  

ּ Propostes de millora  

 
INTRODUCCIÓ 

 

S’ha recollit informació sobre el tema en general i la problemàtica ambiental que 

porta associada. 

 

DIAGNOSI I AVALUACIÓ 

 

L'objectiu de la diagnosi és conèixer quina és la situació ambiental del centre. És una 

avaluació interna que serveix per valorar fins a quin punt l’educació ambiental ha 

estat introduïda en el currículum i la gestió del centre i per analitzar mecanismes de 

participació i comunicació interna. 

 

Aquesta s’ha realitzat mirant aspectes qualitatius amb recerca d’informació 

mitjançant enquestes, entrevistes i activitats amb les persones que integren l’escola 

(mirar models d’enquestes Annex II). I mirant aspectes quantitatius, que deriven de la 

investigació, l’obtenció de dades, consulta de dades de referència i el càlcul per 

transformar les dades en les unitats pròpies de treball.  

SÍNTESI DE RESULTATS 

 

Segons les dades de la diagnosi es pot conèixer la situació ambiental del centre, així 

que s’han determinat els punts febles i forts mitjançant un quadre de debilitats i 

fortaleses, que valoren els punts importants per a poder fer el següent apartat.  
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PROPOSTES DE MILLORA 

 

S’ha elaborat un llistat de propostes d’actuació a partir de les dades i conclusions 

obtingudes a la diagnosi, de tots els aspectes valorats negativament i que, per tant, 

se’ls ha de donar solucions.   

Aquestes s’han prioritzat segons el mètode de l’Annex III per tal de poder fer la següent 

fase, el Pla d’Acció. 

 

5.2     El Pla d’Acció i Seguiment 

 

El Pla d’Acció està pensat per executar-lo durant el curs 2006/2007 i marca les pautes 

per resoldre la problemàtica de l’escola. A partir de les propostes de millora 

prioritzades s’han fet un seguit de fitxes d’accions concretes per a resoldre cadascuna 

de les problemàtiques de cada línia estratègica. Totes les fitxes estan codificades 

segons l’acció que desenvolupen i estan recollides en un calendari setmanal per a 

què siguin executades durant el curs 2006/2007. 

 

És molt convenient fer el seguiment dels resultats, avaluar-los i corregir els aspectes 

desavinents per millorar encara més. Així que s’ha fet un recull de tots els indicadors 

necessaris per a cada línia estratègica, amb la tendència que han de seguir si l’acció 

s’ha executat correctament.  

 

Les fitxes del Pla d’Acció tenen la mateixa estructura; a cada casella està especificat 

com s’ha de d’executar l’acció, el personal que implica, el material que es necessita, 

els recursos econòmics necessaris, el seguiment que cal fer, etc. (mirar la fitxa model 

detallada a l’Annex IV).  

Les fitxes estan classificades segons el tipus de canvi que suposen en:  

ּ Millores organitzatives: Canvis en les rutines de funcionament del centre i la 

comunicació entre el personal. Sovint no requereixen diners però són canvis 

difícils de fer perquè significa alterar els costums i maneres de fer del centre. 

ּ Millores d’hàbits : Canvis d’hàbits personals i col·lectius de nou aprenentatge. 

Aquestes mesures són d’aplicació individual per a cadascun dels membres de la 

comunitat educativa. Si s’arriba a un acord, alguns d’aquests canvis poden 

traduir-se en normes per a tota la comunitat, de manera que esdevenen canvis 

col·lectius que implicaran molts protagonistes, requereixen el consens entre tots i 
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el compromís dels diferents estaments del centre i fins i tot de fora (personal 

docent, no docent, alumnat i fins i tot l’Ajuntament). 

ּ Canvis tècnics: Poden anar des d’obres a l’edifici a canvis en les instal·lacions, en 

tot cas requereixen inversions, ja siguin grans o petites. 

 

A més a més, també s’inclou un pressupost del cost que suposa dur a terme aquest Pla 

d’Acció, en aquest destaca les accions que poden ser subvencionades o finançades 

per algun organisme superior (Ajuntament, Generalitat, Estat, etc.).  

 

Per tal de tenir més idees a l’hora d’elaborar el Pla d’Acció pel CEIP l’Entorn, es van 

visitar altres escoles de diferents característiques, que ja han aconseguit el distintiu 

d’Escola Verda. Les escoles visitades van ser: CEIP Guilleries de Sant Hilari Sacalm, el 

CEIP L’Aulet de Celrà i l’IES Vallvera de Salt. L’experiència d’aquestes escoles van ser 

de gran ajuda a l’hora de dissenyar el Pla, ja que fa diversos anys que tenen en 

compte els criteris de la sostenibilitat per a l’educació dels seus alumnes. A l’Annex V 

s’ha fet un resum de la informació proporcionada per aquestes escoles.  

  

Una altra mesura que ha servit de gran ajuda a l’hora de proposar el Pla d’Acció, ha 

estat l’Assaig del Pla d’Acció en l’àmbit pedagògic, ha consistit en la posada en 

marxa d’una setmana dedicada al medi ambient en la que s’ha intentat dur a terme 

alguna acció, s’han fet jocs, tallers i xerrades pels alumnes, per tal d’avaluar si les 

accions proposades són les indicades per introduir la sostenibilitat a l’escola. Amb 

aquesta setmana els alumnes i personal docent i no docent han participat de manera 

més directa en el procés i, per tant, han vist la importància del que s’està realitzant i la 

necessitat de la seva implicació i col·laboració per tal de donar continuïtat i viabilitat 

al projecte. A l’apartat  9 de la memòria s’especifiquen totes les activitats realitzades i 

a l’Annex VI hi ha part del material utilitzat per aquestes activitats. 

 

Amb tot això ha estat possible arribar a un seguit de conclusions davant dels objectius 

establerts inicialment.  

 

Finalment, s’ha fet la redacció de la memòria per tal de ser lliurada als tutors del 

projecte. També s’ha presentat el document de l’Ecoauditoria i del Pla d’Acció i 

Seguiment a l’Ajuntament de Porqueres i al CEIP l’Entorn, per tal que puguin dur a 

terme l’execució del Pla d’Acció a l’iniciar el curs vinent.  
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Imatge 1: Esquema metodològic 
Font: Elaboració pròpia 
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