
ECOAUDITORIA DE L’IES SANTA COLOMA DE FARNERS

ACTUALITAT

L’institut està reconegut com Escola Verda, 

però requereix plans de millora.

ECOAUDITORIA

Una diagnosi inicial permet establir un Pla d’Acció per millorar 
la situació del centre com Escola Verda.

La valoració inicial del centre és molt positiva, le s instal·lacions 
estan ben adaptades per a generar poc impacte ambie ntal. A 

més, el centre dedica esforç per a educar l’alumnat a respectar 
l’entorn. 
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• Establir un Pla 
d’Acció per tal 

d’incorporar criteris 
ambientals en el 
currículum i en la 
gestió interna del 
Centre, de manera 

eficaç i fàcil, en la seva 
aplicació.

• Elaborar un Pla 
d’Acció que permeti al 
professorat contribuir 
fàcilment sense que 
perjudiqui les seves 

tasques principals com 
a  docent.

• Realitzar un 
document tècnic per tal 

d’incloure totes les 
propostes del Pla 

d’Acció i millorar la 
seva aplicació al centre 

com a Escola  Verda.

• Proposar noves 
activitats per tal de 

recolzar les activitats 
fetes fins el moment i 
transmetre una major 

sensibilització
ambiental a la 

comunitat escolar.

OBJECTIUS

• L’ambició del projecte 
és que l’Institut sigui un 
referent dins de la xarxa 

d’Escoles Verdes de 
Catalunya i fins i tot a 

nivell nacional.

• Reducció dels efectes 
negatius que encara 

genera l’Institut envers el 
medi.

• Increment de la 
motivació per part del 
professorat a l’hora de 

fer les activitats amb els 
alumnes, donant lloc a 

classes on es 
contextualitzin les 

activitats referents al 
medi.

• Conscienciació real a 
l’alumnat sobre la 

importància de mantenir 
una postura respectuosa 

cap al medi ambient.

• Sensibilitzant a 
l’alumnat es pot 

aconseguir involucrar a 
la gent més propera, per 

a que també adoptin 
unes bones pràctiques 

ambientals.

JUSTIFICACIÓ

PLA D’ACCIÓ
El Pla està format per cinc Línies d’Acció en les qua ls es 

plantegen diferents propostes de millora i activita ts curriculars.

Aigua Energia Mobilitat HortResidus

• Recol·lector 
d’aigua pluvial.

• Plaques solars 
tèrmiques.

…

• Agendes 
sostenibles.

•Impliquem els 
alumnes.

…

• Préstec de 
bicicletes.

…

• Ampliació de 
l’hort.

• Arbres fruiters.

…


