POLÍTICA AMBIENTAL DEL CENTRE

L’escola, conscient de les repercussions que les seves activitats poden tenir sobre el medi
ambient, assumeix el compromís d’incorporar en la seva gestió i desenvolupament de la seva
tasca educativa una política ambiental de centre. Es planteja com objectiu bàsic la reducció dels
impactes ambientals, mitjançant la sensibilització mediambiental de la comunitat educativa
(professorat, alumnat i famílies), a partir de despertar consciències i fomentant un canvi
d’actitud cap al medi ambient.
Per tal de garantir que les activitats que es desenvolupen al centre siguin respectuoses amb el
medi ambient reduint al màxim el seu impacte ambiental, s’estableixen un seguit d’objectius
mediambientals:
●
●
●
●
●
●

Minimitzar el consum de recursos naturals, tals com aigua, energia i altres, mitjançant
l’estalvi i el consum responsable d’aquests.
Prevenir la generació de residus i gestionar-los adequadament.
Afavorir l’ús de materials reutilitzables i/o reciclables amb menor impacte ambiental.
Fomentar una alimentació saludable i de proximitat.
Promoure la mobilitat sostenible per l’arribada al centre escolar
Informar i formar a tota la comunitat de la guia de bones pràctiques ambientals del
centre, proporcionada pel Consell Comarcal, i fomentar-ne el seu compliment

A més, el centre es compromet a:
●

Assegurar el compliment de la legislació i normativa mediambiental aplicable vigent en
cada moment, i sempre que sigui possible, anar més enllà d’aquest compliment,
subscrivint compromisos voluntaris.

●

Promoure i portar a terme tots els esforços necessaris per a reduir, de forma continua,
el seu impacte ambiental en totes les seves activitats.

●

Transmetre a tota la comunitat educativa la sensibilitat i responsabilitat que els hi
pertoca per a un desenvolupament sostenible de les activitats del centre.

●

Prendre les mesures oportunes perquè els contractants o treballadors d’altres
empreses que treballin al centre (servei de neteja, catering del menjador, etc.)
apliquin normes mediambientals equivalents a les pròpies.

Aquesta declaració de Política Mediambiental ha de ser coneguda, entesa i aplicada per tot el
professorat, alumnat i famílies de l’escola i la seva Direcció es compromet a vetllar perquè així
sigui, actuant com a impulsor, guia i exemple en el compliment dels objectius i compromisos
definits.
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