Aquí teniu alguns suggeriments:
♣ Recordau que al nostre Centre hi ha una Comissió
Ambiental i de cara al proper curs ens agradaria
formés part d’ella l’alumnat del nostre centre. Vos
animam a apuntar-vos.

♣ Feis arribar el vostres suggeriments a la Comissió
Ambiental. Recordau que la conservació del medi
ambient es una tasca de tots i totes.

♣ Participau en les excursions i sortides del grup
excursionista Eiiiii ! de l’institut.

♣ Participau activament als mercadets solidaris
organitzats per l’institut

♣ Participau en les activitats medi ambientals de la
vostra localitat

♣ Defensau el medi i les activitats respectuoses per
tal de conservar-lo.

GRÀCIES PER LA TEVA
COLLABORACIÓ !

Per un centre més ecològic
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REDUIR

 Evita els envasos de plàstic, “bricks” i paper
d’alumini (podeu portar el berenar dins

 Obriu les persianes en arribar i sempre que

carmanyoles “tapers”)

sigui possible aprofitau la llum natural.
Recordau que la llum natural és de franc.

REUTILITZAR

RECICLAR

 Apagau els llums quan no siguin necessaris.
 Apagau tots els botons en posició “stand

 Aprofitau els llibres de text i de lectura dels

 Tirau les deixalles als contenidors

by”. Recordau que es pot estalviar fins un

vostres amics o familiars. Per això, manteniu al

corresponents: paper i cartró al contenidor

10% del consum energètic.

llarg del curs els llibres en bones condicions i

blau, envasos al contenidor groc i restes

fes les activitats i exercicis en un quadern a

orgàniques al contenidor marró.

 Utilitzau aparells i bombetes de baix consum.
L’estalvi pot arribar al 80% respecte els llums
convencionals.
 Manteniu la temperatura del termòstat a
20ºC a l’hivern i a 25ºC a l’estiu.
 Ventilau les aules durant uns 10min ja que és
suficient per renovar l’aire.
 Utilitzau el material escolar de forma
responsable: escriu per les dues cares del

paper, utilitza llapis portamines, bolígrafs
recarregables, material sense PVC, etc.
 Emprau calculadores solars.
 Veniu a l’institut en bicicleta, a peu o en
transport públic: és més barat per a la

butxaca, més bo per a la salut i contamina
menys.
 Estalviau el màxim l’aigua: tancau les aixetes,
controlar l’aigua de les cisternes dels banys,
no jugueu amb l’aigua dels bevedors del pati,
etc

part.
 Utilitzau fulls ja emprats per fer anotacions
abans de reciclar-los.

 Utilitzau material escolar respectuós amb el
medi ambient:
o

 Abans de llençar qualsevol objecte als fems

fulls de paper, bloc de notes,
llibretes...de paper reciclat.

mirau si és possible donar-li un altre ús:

o

Carpetes, arxivadors sense PVC.

decoració, treballs manuals, etc.

o

En general, material escolar fet amb

 Utilitzau piles recarregables.
 Aprofitau els envasos per altres usos:

botelles per reomplir-les, safates per fer
mescles de pintures, etc.
 Abans de llençar roba, joguines, mobles, etc,
donau-ne a entitats que s’encarreguin de
distribuir-les per altres persones que ho hagin
de menester.

matèries renovables.
 Manteniu els contenidors de paper i envasos
de les aules i contribuïu al seu buidatge,
sempre que sigui necessari, a l’hora de tutoria
i estudi als contenidors corresponents del
pati.
 Utilitzau, sempre que sigui possible, envasos
de vidre. Recordau que el vidre és més fàcil de

reciclar.
 Reciclau a ca vostra els olis utilitzats.
Recordau que amb ells es fabrica el biodiesel
que és un carburant menys contaminant.

