
 

 

 

 



 - 1 - 

Generalitat Valenciana 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport 
Conselleria de Territori i Habitatge 

 
 

Convocatòria pública per a Convocatòria pública per a Convocatòria pública per a Convocatòria pública per a la participació en el Programa Ecocentres 21 de centres la participació en el Programa Ecocentres 21 de centres la participació en el Programa Ecocentres 21 de centres la participació en el Programa Ecocentres 21 de centres 
educatius d’educació infantil, primària i secundària amb projeceducatius d’educació infantil, primària i secundària amb projeceducatius d’educació infantil, primària i secundària amb projeceducatius d’educació infantil, primària i secundària amb projectes d’ambientalització tes d’ambientalització tes d’ambientalització tes d’ambientalització 

en funcionament o amb la intenció d’elaborar projectes d’ambientalització, per al en funcionament o amb la intenció d’elaborar projectes d’ambientalització, per al en funcionament o amb la intenció d’elaborar projectes d’ambientalització, per al en funcionament o amb la intenció d’elaborar projectes d’ambientalització, per al 
curs escolarcurs escolarcurs escolarcurs escolar 2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008....    

 

 
    

 
1. INTRODUCCIÓ.1. INTRODUCCIÓ.1. INTRODUCCIÓ.1. INTRODUCCIÓ.    
 
 Seguint un dels objectius marcats per l’Agenda 21 per impulsar l’educació ambiental 
als centres educatius, i dins la línia d’ambientalització de centres educatius i elaboració 
d’Agendes 21 Escolars, les Conselleries de Cultura, Educació i Esport, i de Territori i 
Habitatge posen en funcionament el Programa Ecocentres 21, amb la finalitat d’impulsar 
l’educació ambiental en la vida dels centres escolars d’educació infantil, primària i 
secundària de la Comunitat Valenciana. Amb aquest objectiu obren una nova convocatòria 
per a la participació en el Programa Ecocentres 21 per al curs 2007/2008. 
 
2. OBJECTIUS.2. OBJECTIUS.2. OBJECTIUS.2. OBJECTIUS.    
 

•••• Impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres escolars d’educació infantil, 
primària i secundària de la Comunitat Valenciana. 

•••• Ajudar els centres escolars en l’elaboració i aplicació de la seva Agenda 21, és a dir, a 
l’hora d’incorporar la dimensió ambiental en la seva gestió i en el seu currículum. 

•••• Crear una xarxa de centres educatius sostenibles a la Comunitat Valenciana. 
 
3 DESTINATARIS.3 DESTINATARIS.3 DESTINATARIS.3 DESTINATARIS.    
 
 Podran participar en aquesta convocatòria tots els centres d’educació infantil, 
primària i/o secundària de la Comunitat Valenciana que desitgin desenvolupar una Agenda 
21 Escolar, acció que requerirà l’elaboració de projectes d’educació ambiental. Així, els 
centres que podran participar seran els: 
 

•••• Centres amb projectes d’ambientalització en funcionament. 
•••• Centres amb la intenció d’elaborar projectes d’ambientalització. 

 
4. MODALITATS D’INSCRIPCIÓ.4. MODALITATS D’INSCRIPCIÓ.4. MODALITATS D’INSCRIPCIÓ.4. MODALITATS D’INSCRIPCIÓ.    
 

•••• Centres amb projectes d’ambientalització en funcionament. 
 
Els centres que ja han aconseguit determinats nivells de millora ambiental a partir del 
desenvolupament del seu projecte d’Agenda 21 Escolar i d’ambientalització del centre, i 
vulguin optar a un reconeixement de la seva feina, es podran inscriure al Programa 
Ecocentres 21 i sol·licitar a les Conselleries de Cultura, Educació i Esport i de Territori i 
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Habitatge l’atorgament d’una certificació i d’una distinció: el guardó de Ecocentres 21, el 
qual es concedirà per un període, renovable, de dos anys. 
 

•••• Centres amb intenció d’elaborar projectes d’ambientalització. 
 
Aquells centres que desitgin assessorament tècnic per elaborar el seu projecte d’Agenda 21 
Escolar i d’ambientalització del centre podran sol·licitar-ho a la Conselleria de Medi 
Ambient, la qual proporcionarà la formació i la informació ambiental necessària al 
professorat del centre. 
Quan aquests centres creguin que han aconseguit un nivell apreciable de millora ambiental, 
encara que sigui el primer curs escolar que ho treballen, podran optar a un reconeixement a 
la seva feina mitjançant una certificació de la Generalitat Valenciana. 
 
5. CRITERIS DE SELECCIÓ.5. CRITERIS DE SELECCIÓ.5. CRITERIS DE SELECCIÓ.5. CRITERIS DE SELECCIÓ.    
 
 Per a la selecció dels centres mereixedors de la certificació i el guardó ambiental es 
tindran presents les consideracions següents: 
 

•••• Raons que justifiquen la participació en aquesta convocatòria. 
•••• Grau d’implicació del professorat del centre en el programa. Es tindrà en compte el 

nombre de professors/es participants en el desenvolupament del programa per tal que tots els 
cicles i nivells hi estiguin implicats. 

•••• Trajectòria del centre en educació ambiental. 
•••• Participació d’altres institucions en el programa (ajuntaments, AMPA...). 

 
6. SOL·LICITUDS.6. SOL·LICITUDS.6. SOL·LICITUDS.6. SOL·LICITUDS.    
 
 Els centres docents interessats en participar en aquesta convocatòria poden 
formular-ne la sol·licitud corresponent per escrit, d’acord amb el model de sol·licitud que 
figura en l’annex Iannex Iannex Iannex I. 
 
 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la següent documentació: 
 

•••• Certificació del consell escolar del centre que aprova sol·licitar la participació del 
centre escolar en el programa (annex IIannex IIannex IIannex II). 
•••• Declaració de la Política Ambiental del Centre (DPAC). Cada centre pot elaborar la 
DPAC que consideri més adient, però el model general es troba a l’annex IIIannex IIIannex IIIannex III. 
•••• Annex IVAnnex IVAnnex IVAnnex IV d’aquesta convocatòria segons la modalitat de participació en el programa 
escollida per cada centre (com a centres amb projectes d’ambientalització en 
funcionament -modalitat I- o com a centres amb intenció d’elaborar projectes 
d’ambientalització -modalitat II-. 

 
 Opcionalment també es pot encomanar la sol·licitud de guardó ambiental segons el 
model de l’annex VIannex VIannex VIannex VI, el qual, en el supòsit de ser concedit, tindrà una vigència, prorrogable, 
de dos anys. 
 
7. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICTUDS.7. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICTUDS.7. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICTUDS.7. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICTUDS.    
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7.1. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, aniran dirigides al 
director o directora territorial de Cultura, Educació i Esport i es podran presentar en el 
Registre de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport o per qualsevol de les 
formes establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
7.2. El termini de presentació finalitzarà el 31 d’octubre de 2007. 
 
7.3. Les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport, remetran les sol·licituds 
acompanyades de la documentació corresponent al Servei d’Innovació Educativa i Atenció a 
la Diversitat de la Direcció General d’Ensenyament, que serà l’òrgan instructor. 
 
8. COMISSIÓ DE SELECCIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ8. COMISSIÓ DE SELECCIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ8. COMISSIÓ DE SELECCIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ8. COMISSIÓ DE SELECCIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ    
 
8.1. Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es constitueix una 
comissió, que estarà integrada pels membres següents: 
 
a) Com a president un dels dos directors generals: 

─  El director general d’Ensenyament, o persona en qui delegui. 
─  El director general de Qualitat Ambiental, o persona en qui delegui. 

b) Com a vocals: 
─ La persona titular de cada una de les subdireccions teritorials d’Educació o la persona 
designada a aquest efecte pel director o directora territorial corresponent. 
─ Un inspector o inspectora d’Educació designat per cada una de les direccions 
territorials de Cultura, Educació i Esport. 
─ Dos funcionaris o funcionàries de la direcció general de Qualitat Ambiental, designats 
pel seu director general. 
─ Tres assessors o assessores del CEFIRE, designats pel director general d’Ensenyament. 
─ Un funcionari o funcionària designat pel director general d’Ensenyament o pel 
director general de Qualitat Ambiental com a secretari. 

8.2. La comissió podrà dotar-se de l’assessorament d’aquells tècnics que consideri oportú per 
a completar la valoració de les sol·licituds. 
8.3. Són funcions de la comissió: 

•••• Comprovar el compliment dels requisits d’admissió de les sol·licituds. 
•••• Requerir els sol·licitants, quan s’escaigui, perquè completin la documentació 
precpetiva o rectifiquin les deficiències detectades en la instància. 
•••• Avaluar les els projectes d’Agenda 21 Escolar presentats d’acord amb els criteris 
definits. 
•••• Formular les propostes de resolució que han de determinar: 

▫ Els projectes seleccionats. 
▫ Els projectes exclosos, amb indicació de causa. 

•••• Aprovar les memòries finals dels projectes. 
•••• Atorgar el guardó d’acord amb la valoració realitzada. 

 
9999. COMUNICAT DE LA RESOLUCIÓ. COMUNICAT DE LA RESOLUCIÓ. COMUNICAT DE LA RESOLUCIÓ. COMUNICAT DE LA RESOLUCIÓ    
 
9.1. Proposta provisional de centres participants en el Programa:9.1. Proposta provisional de centres participants en el Programa:9.1. Proposta provisional de centres participants en el Programa:9.1. Proposta provisional de centres participants en el Programa:    
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a) La Comissió de Selecció, en funció de l’adequació de la documentació rebuda, elaborarà la 
relació provisional dels centres seleccionats per a la participació en el Programa, que es farà 
pública en els taulers d’anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la 
Conselleria de Territori i Habitatge, i de les seves respectives direccions territorials. 
b) Hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a efectuar al·legacions davant de la Comissió de 
Selecció, que les estudiarà i realitzarà la proposta definitiva a la Direcció General 
d’Ensenyament i a la Direcció General de Qualitat Ambiental, a través del Servei de 
Programes d’Innvovació Educativa i Atenció a la Diversitat. 
 
9.2. Resolució definitiva de centres participants en el Programa:9.2. Resolució definitiva de centres participants en el Programa:9.2. Resolució definitiva de centres participants en el Programa:9.2. Resolució definitiva de centres participants en el Programa:    
a) Una vegada realitzat el procés de selecció, la dita Comissió, a través del Servei d’Innovació 
Educativa i Atenció a la Diversitat, elevarà la proposta definitiva a la Direcció General 
d’Ensenyament i la Direcció General de Qualitat Ambiental que dictaran conjuntament la 
resolució definitiva de la convocatòria, on constaran els centres que queden adherits al 
Programa EC-21 i obtenen el certificat ambiental, que serà publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
b) D’acord amb el que estableix l’article 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el 
termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar des de la data d’efectes 
d’esta convocatòria. L’efecte que produiria el silenci administratiu, si transcorreguera tal 
termini sense que s’hagi dictat i publicat la resolució corresponent és desestimatori de la 
sol·licitud. 
 
9.3. Resolució de centres que obtenen el guardó ambiental del Programa:9.3. Resolució de centres que obtenen el guardó ambiental del Programa:9.3. Resolució de centres que obtenen el guardó ambiental del Programa:9.3. Resolució de centres que obtenen el guardó ambiental del Programa:    
El procés de resolució dels centres que obtenen el guardó ambiental del Programa EC-21 al 
final del curs escolar i després de presentar la memòria ambiental del centre i la sol·licitud 
del guardó ambiental segons l’annex V d’aquesta convocatòria, serà idèntic al que es defineix 
en els subcapítols 9.1 i 9.2 relatius al comunicat de la resolució. 
 
10. OBLIGACIONS DELS CENTRES SELECCIONATS10. OBLIGACIONS DELS CENTRES SELECCIONATS10. OBLIGACIONS DELS CENTRES SELECCIONATS10. OBLIGACIONS DELS CENTRES SELECCIONATS    
 
1111.... El centre ha d’incloure el projecte o projectes d’ambientalització que desenvoluparà dins 

la seva programació general anual del curs 2007-2008. 
2222.... S’ha de presentar una Declaració de Política Ambiental per part del centre, amb la firma 

del seu director o directora. 
3333.... S’ha de crear el Comité Ambiental i la figura de coordinador d’aquest Comité, que ha de 

pertànyer al claustre de professors. Aquest/a professor/a serà responsable d’assegurar un 
bon funcionament del Comité i ha de servir d’enllaç i facilitar la informació requerida a 
les unitats implicades de la Conselleria de Territori i Habitatge i de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport. 

4444.... Comunicar per escrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a la Direcció 
General d’Ensenyament, durant el curs escolar, de qualsevol modificació significativa del 
projecte inicial. 

5555.... Acreditar la realització de l’activitat d’acord amb el projecte presentat a partir de la 
memòria ambiental del centre, la qual ha d’incloure els punts especificats en el model 
d’elaboració de la memòria ambiental que figura en l’annex V. Els centres que vulguin 
aportar a la memòria documentació relacionada amb el projecte, i que no estigui inclosa 
en algun dels apartats del model de l’annex V, podran fer-ho adjuntant annexes. 



 5 

 
 
ANNEX I: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA ECOCENTRES 21 PER 

AL CURS 2007/08 
 

A. MODALITAT DE PARTICIPACIÓA. MODALITAT DE PARTICIPACIÓA. MODALITAT DE PARTICIPACIÓA. MODALITAT DE PARTICIPACIÓ    
Centre amb projectes d’ambientalització en funcionament.  
Centre amb intenció d’elaborar projectes d’ambientalització  
 

B. DADES DEL CENTREB. DADES DEL CENTREB. DADES DEL CENTREB. DADES DEL CENTRE    
CentreCentreCentreCentre:    
Adreça: 
Localitat: Codi postal: 
Telèfon Fax: Adreça electrònica 

NNNN: 

 
Nombre de professors/es que composen el claustre: 
Nombre d’alumnes que hi ha al centre: 
Etapes i cicles que imparteix el centre INF PRIM SEC 

 
C. MANIFESTA C. MANIFESTA C. MANIFESTA C. MANIFESTA La conformitat de la direcció del centre per a participar al Programa, per la 
qual cosa acompanyo aquesta sol·licitud amb la documentació següent: 

 

1. Certificació del consell escolar del centre, que aprova 
sol·licitar la participació del centre escolar en el programa. 
 

(Annex II) 

2. Declaració de la política ambiental del centre (model 
general). 
 

(Annex III) 

3. Programa d’ambientalització: per a centres amb projectes 
d’ambientalització en funcionament (modalitat I) o centres 
amb intenció d’elaborar-ne (modalitat II). 
 

(Annex IV) 

4. Altres que el centre consideri oportú, si cal. 
 

 

 
València, ....... de ..... de 2007 

 
El director/la directora del centre. 

 
 
 

Sgt. 
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ANNEX II: CERTIFICAT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE. 
 

A. DADES D’INDENTIFICACIÓA. DADES D’INDENTIFICACIÓA. DADES D’INDENTIFICACIÓA. DADES D’INDENTIFICACIÓ    
DADES DEL/DE LA DIRECTOR/A DEL CENTRE 

Cognoms: Nom: DNI: 
DADES DEL CENTRE 

Nom: Codi: 
 
 

B. CERTIFICAB. CERTIFICAB. CERTIFICAB. CERTIFICA    
 
 
Que dins les activitats del centre per al curs 200.../200..., es preveu el desenvolupament de 
l’Agenda Escolar 21 i l’elaboració d’una memòria ambiental per descriure i avaluar dites 
activitats, que tenen l’aprovació dels òrgans competents. 
 
I perquè consti, als efectes previstos en l’ordre de la convocatòria, expedeix el certificat a  

 
 
____________________ , _______ d’ ____________ de __________ 
 

El/la director/a del centre 
 
 
 

Firma: _____________________________ 
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ANNEX III: Model de Declaració de la Política Ambiental del Centre 

 
    

Declaració de la Política Ambiental del CentreDeclaració de la Política Ambiental del CentreDeclaració de la Política Ambiental del CentreDeclaració de la Política Ambiental del Centre    
(DPAC) 

 
El centre educatiu ___________________________ es proposa aconseguir un ensenyament 
de qualitat i en llibertat, que sigui capaç, des d’una vocació de servei a la comunitat en que 
s’integra, de donar resposta a les necessitats formatives dels alumnes, contribuint al 
desenvolupament d’una educació integral on la formació tingui com a últim fi educar els 
ciutadans: 
 
 lliures 
 crítics 
 solidaris 
 participatius 
 
Considerant com a aspectes essencials: 
 
 La pau, la tolerància i la solidaritat. 
 El respecte a l’entorn, la perseverança del medi i la participació activa en un model 
de societat més sostenible. 
 
Mitjançant el projecte de centre i totes les activitats que s’hi emmarquin es portarà a terme 
el procés de conscienciació i formació coherent amb els principis de desenvolupament 
sostenible. El centre, com a model educatiu, haurà de prevenir i minimitzar qualsevol tipus 
d’impacte generat en les seves activitats, amb un estricte compliment de la legislació 
ambiental i de tots els requisits socioambientals que des del centre es defineixin, implicant 
tota la comunitat educativa i potenciant la relació del centre amb la comunitat (barri, 
municipi) en què s’integra. 
 
Des dels compromisos de la sostenibilitat i millora continua assumits pel centre, tenim la 
ferma convicció de contribuir a crear la societat que tots desitgem, 
 
La direcció. 
 
(signatura del/de la director/a del centre)     Lloc i data: 
      ..................,  ..... d’/de  .................  d’/de 200... 
 
 
Director/a del centre. 
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ANNEX IV: CENTRES AMB PROJECTES D’AMBIENTALIZACIÓEN FUNCIONAMENT 
(modalitat I). 

 
A. Dades del centre.A. Dades del centre.A. Dades del centre.A. Dades del centre.    

Centre: 
Centre de professorat al que pertany: 
Adreça: 
Localitat: Codi Postal: 
Telèfon: Fax: Adreça electrònica: 

 
B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.    

Nivells educatius: 
Educació infantil            3anys  4 anys  5 anys  
Educació primària       1r Cicle  2n Cicle  3r Cicle  

ESO: 1r  2n  3r  4t  
Batxillerat: 

 
C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)    

 Nom Llinatges DNI 
Coordinador:    

   
   

Professorat: 

   
Aquesta llista de professorat participant en el Programa serà tancat i no s’hi podran afegir 
més persones al llarg del curs escolar. Així mateix, si qualque persona de les que figuren en 
el llistat inicial es dóna de baixa del Programa al llarg del curs, s’haurà de notificar quan es 
presenti la memòria. 
 

D. Documents adjunts.D. Documents adjunts.D. Documents adjunts.D. Documents adjunts. 
Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:    
 

1. Raons que justifiquen la participació en aquesta convocatòria. 
2. Trajectòria del centre en educació ambiental. Cal que ho justifiqueu. 
3. Altres projectes o programes relacionats amb educació ambiental que actualment es 

duen a terme, o es pensen dur a terme, al llarg del curs escolar. 
4. Auditoria ambiental de centre: aigua, materials, energia, entorn físic i humà. 
5. Objectius de millora en el centre. 
6. Pla d’acció. 
7. Explicar quina serà l’organització del professorat a l’hora de fer les reunions de 

preparació, seguiment i avaluació del projecte. 
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ANNEX IV: CENTRES AMB INTENCIÓ D’ELABORAR PROJECTES 
D’AMBIENTALITZACIÓ (modalitat II). 

 
A. Dades del centre.A. Dades del centre.A. Dades del centre.A. Dades del centre.    

Centre: 
Centre de professorat al que pertany: 
Adreça: 
Localitat: Codi Postal: 
Telèfon: Fax: Adreça electrònica: 

 
B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.B. Nivells educatius i nombre de grups en els quals es posaria en pràctica  el programa.    

Nivells educatius: 
Educació infantil            3anys  4 anys  5 anys  
Educació primària       1r Cicle  2n Cicle  3r Cicle  

ESO: 1r  2n  3r  4t  
Batxillerat: 

 
C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)C. Relació de professorat participant en el projecte. (Comitè Ambiental)    

 Nom Llinatges DNI 
Coordinador:    

   
   

Professorat: 

   
Aquesta llista de professorat participant en el Programa serà tancat i no s’hi podran afegir 
més persones al llarg del curs escolar. Així mateix, si qualque persona de les que figuren en 
el llistat inicial es dóna de baixa del Programa al llarg del curs, s’haurà de notificar quan es 
presenti la memòria. 
 

D. Documents adjunts.D. Documents adjunts.D. Documents adjunts.D. Documents adjunts. 
Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:Heu d’adjuntar els fulls que calgui per explicar adequadament:    
 

1. Raons que justifiquen la participació en aquesta convocatòria. 
2. Trajectòria del centre en educació ambiental. 
3. Altres projectes o programes relacionats amb l’educació ambiental que actualment 

es duen a terme o es duran a terme. 
4. Quina serà l’organització del professorat a l’hora de fer les reunions de participació, 

seguiment i avaluació del projecte. 
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ANNEX V: MODEL PER ELABORAR LA MEMORIA. 

 
A. IA. IA. IA. Identificació del Centre.dentificació del Centre.dentificació del Centre.dentificació del Centre.    

Nom: 
Adreça: Telèfon: 
Adreça electrònica: 
Nivells educatius: 
Educació infantil            3anys  4 anys  5 anys  
Educació primària       1r Cicle  2n Cicle  3r Cicle  

ESO: 1r  2n  3r  4t  
Batxillerat: 
Dades del Coordinador: 
Nom i Cognoms: DNI: 
Dades dels Professors del Comitè Ambiental: 
Nom i Cognoms: DNI: 
  

Dades de Altres persones que han participat: 
Nom i Cognoms: DNI: 
  

 
B. Punt de partida.B. Punt de partida.B. Punt de partida.B. Punt de partida.    

Fets, esdeveniments, problemàtiques, etc. que han dut a implicar-se en l’Agenda 21 Escolar. 
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C. C. C. C. Programació i execució de l’Agenda 21 Escolar.Programació i execució de l’Agenda 21 Escolar.Programació i execució de l’Agenda 21 Escolar.Programació i execució de l’Agenda 21 Escolar.    
Síntesi de la programació: 

 

Metodologia i recursos utilitzats: 
 

 
 
 
Grau d’assoliment o acompliment de les diferents fases i etapes programades: 

 
 
 
 
Guanys: 

 

Aspectes que no s’han dut a terme: Causes: 
  

 
D. Reflexions finals.D. Reflexions finals.D. Reflexions finals.D. Reflexions finals.    

Valoració de les activitats realitzades: 
 

Idees per al futur i propostes de millora: 
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ANNEX VI: SOL·LICITUD DE GUARDÓ AMBIENTAL. 
 
 
El comitè ambiental del centre ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
situat al carrer ________________________________________________________________  
de _________________________________________ sol·licita que sigui concedit a l’esmentat 
centre educatiu el guardó ambiental guardó ambiental guardó ambiental guardó ambiental identificatiu de Ecocentre 21Ecocentre 21Ecocentre 21Ecocentre 21. 
 
 
 
Per la qual cosa acompanya aquesta sol·licitud de la següent documentació: 
 
 

 
1. Memòria segons l’annex VMemòria segons l’annex VMemòria segons l’annex VMemòria segons l’annex V, d’aquesta convocatòria 
 

 

 
2. Altra documentació que es consideri oportú, si s’escau 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
.............................................. , a ...... de ................................. de 2007  
 
 
Coordinador/a del Comitè Ambiental. 
Sr./Sra. _______________________ 
 
 
 
 
 
Signatura 


