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Procedència de l’aigua de Sant Boi?
● L’aigua que arriba a Sant Boi procedeix de les Aigües de Barcelona.
● Aigües de Barcelona s'abasteix de diferents recursos d'aigües:
superficials, provinents de les conques del riu Llobregat i Ter;
subterrànies, concentrades a l'aqüífer del delta del riu Llobregat i en
menor mesura del riu Besòs; i marines, provinents del tractament de
dessalinització de la Instal·lació de Tractament d'Aigua Marina (ITAM)
del Llobregat.

Procedència de l’aigua de Sant Boi?
● L'aigua de la conca del Llobregat es potabilitza a les estacions de
tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí i d'Abrera.
● L'aigua provinent del riu Ter es potabilitza a l'estació de tractament
de Cardedeu.
● A la conca del riu Besòs només s'extreu aigua subterrània de
l'aqüífer, que es potabilitza a l'estació de tractament del Besòs.

RIU LLOBREGAT

RIU TER

RIU BÈSOS

☞ Com podem observar als gràfics el consum d’aigua al centre:
☛ 2014 va ser entre 1198 m3
☛ 2015 va ser entre 1197 m3
☛ 2016 va ser entre 697 m3
☞ Per tant, podem comprovar, que el consum d’aigua al centre ha
disminuït respecte el 2015 i notablement respecte el 2016.

Aigua consumida per alumne

☞ Com podem observar als gràfics el consum d’aigua al centre:
☛ 2014 va ser entre 1,19 m3
☛ 2015 va ser entre 1,18 m3
☛ 2016 va ser entre 0,69 m3
☞ Per tant podem comprovar, que el consum d’aigua per alumne ha
disminuït respecte el 2014 i el 2015 en 0,01 m 3 i, hi trobàvem una
notable disminució respecte el 2016

Criteri d’acceptació
Consum al centre
Consum per
alumne

Respecte
2015 (%)
-0,08

Respecte
2016 (%)
-41,77

-0,84

-40,6

CONCLUSIÓ: El consum s’ha reduït, amb molta més
diferència entre el 2015-2016

Enquestes
1.
2.
3.
4.

Penses que els teus companys/es s’esforcen per no malgastar aigua?
Penses que al centre hi ha preocupació per no malgastar aigua?
I als treballadors del centre (professors, servei de neteja, etc.)?
Quan s’espatlla una aixeta, dutxa o escalfador d’aigua, s’arregla ràpid
(A) o poden passar setmanes sense que es resolgui l’avaria (B) ?
5. Observes sovint que hi ha aixetes obertes o mal tancades?
6. Trobes de forma habitual restes de menjar o brutícia abocada als vàters
o a les aigüeres dels rentamans?
7. Creus que es fa un ús indegut de I'aigua en alguna activitat?
8. Penses que estalviar aigua és important?
9. Al Centre s'estalvia aigua?
10. Creus que es podria millorar el consum d’aigua en alguna activitat?

Percentatge (%)

Resultats i comparació
enquestes 2015-2016

Pregunt
a

Conclusions dels resultats
• La gent del centre s’esforça en la seva majoria per no malgastar
aigua. Respecte l’any passat l’enquesta mostra que la preocupació
per part de treballadors ha augmentat notablement, i que l’ús de les
aixetes és més conscient. Malgrat aquestes dades molta gent segueix
pensant, en més nombre que l’any passat, que en alguna activitat es
fa un mal ús de l’aigua. En aquest cas s’hauria de saber quina o
quines són les activitats en les que passa i posar-hi solució.
• Per una altra banda, la brutícia i/o menjar trobats als lavabos ha
disminuït però tot i això és un acte que s’ha d’evitar, ja no sols per no
contaminar l’aigua sinó també la cura de la instal·lació.
• Pel que fa al temps que es triga en realitzar les reparacions, seria
adequat que no fos utilitzada l’aixeta o vàter tant en cas d’avaria com
per excés d’aigua utilitzada, per tal d’estalviar aigua o evitar
l’agreujament de l’avaria.
• En general, l’enquesta mostra que l’estalvi d’aigua ha millorat
respecte l’any passat, i seguint el mateix ritme s’espera millorar l’any
que ve els valors d’aquest any.

Mesura cabal de les
aixetes
☞ Vam comprovar el volum d’aigua que sortia de les aixetes en:
1. Edifici Vell
2. Pati
3. Edifici Nou

Edifici vell
Tipus de WC

WC NOIES

WC NOIS

WC
PROFESSORA
T

PLANTA 0
1.- 950 ml.
2.- 1000ml.
3.- 1050 ml.
4.- 1300 ml.*
1.- 1200 ml.
2.- 1200 ml.*
3.- 950 ml.
4.- 950 ml.
1. 1200ml.
2. 1100ml.
3. 1900ml

En WC professorat ( 1 i 2)
correspon a la cafeteria i el 3 al
departament

PLANTA 1

PLANTA 3

1.- 1250 ml.
2.- 900ml.
3.- 1300 ml.*
4.- 1000 ml.
1.- 1300 ml.*
2.- 1000 ml.
3.- 1000 ml.
4.- 1100 ml.

1. 1000 ml.
2. 1000 ml
Aquest WC és per a
nois i noies, per aixó
s’ha possat la mateixa
quantitat

1. 1000ml
2. 1000ml

(*) Aquests valor són aquells que és
passen del límit, en aquest cas el límit és
de dos gots precipitats (1000 ml).

Edifici vell - Aixetes aules
Tipus de WC

AULA 116

AULA 112

PLANTA 1
1. 1000 ml
2. 700 ml

1. 400 ml
2. 500 ml

Pati
Tipus de WC,
vestuaris i font

ml

WC NOIES

1.- 500 ml
2.- 1550 ml*

WC NOIS

1.- 2350 ml *
2.- 1800 ml*

VESTUARIS NOIES

1.- 1100*
2.- 1200*

VESTUARIS NOIS

1.- 1500*
2.- 1200*

FONT

1.-750

(*) Aquests valor són aquells que és
passen del límit, en aquest cas el límit
és de dos gots precipitats (1000 ml).

Edifici nou
Tipus de WC

MODULS PLANTA 1

MODULS PLANTA 2 *

WC NOIES:

1.- 1800 ml*
2.- 1700 ml*

1.- 1450 ml*
2.- 1400 ml*

WC NOIS:

1.- 800 ml
2.- 550 ml

1.- 1400 ml*
2.- 1300 ml*

WC PROFES:

1.- 1300 ml*
2.- 1500 ml*

(*) Aquests valor són aquells que és passen del límit,
en aquesta cas el límit és de dos gots precipitats
(1000 ml).

Aquest WC és per a
nois i noies, per aixó
s’ha possat la
mateixa quantitat

Conclusions
● Comparant els resultats de l’any passat i el d’aquest, el
nombre d’aixetes amb un excés de cabal és força inferior,
encara que algunes aixetes com les dels lavabos del pati
s’haurien de regular per tal de que sortís menys aigua.

Entrevista a la directora
4. L’institut fa campanyes per sensibilitzar el tema de l’estalvi d’aigua?
Sí, fa campanyes entre alumnes, professorat, personal de neteja i el personal
d’administració. Un exemple d’actuació seria les aixetes amb difusors.
5. Si el centre gasta més litres d’aigua dels que es podria, sap que fer? I hi
ha excés?
El centre fa lectures de comptador cada quinze dies i així podem detectar si hi han
problemes per poder actuar, per exemple aquest any hem detectat que havia
augmentat el consum causat per una fuita.
6. La direcció està informada de quanta aigua es consumeix? És conscient
de la pujada o baixada ?
Sí, hi han comptadors de lectura directa que es visualitzen, i les dades me les
passen a mi.

Entrevista al cap de
manteniment
1. Quines operacions de manteniment es fan regularment?
Tot tipus d'operacions bàsiques, sòl, calefaccions ... És un institut molt gran i
requereix de molt manteniment. L’edifici B no requereix tant, ja que és nou i té
menys desperfectes, però l'A, ha d'estar en manteniment constant.
2. S’ha fet alguna reparació important el curs 2016/17?
Sí, és clar. S'està construint una pista per a educació física, on abans hi havia
l'antiga xarxa de Bolei. A més hi ha hagut una fuita d'aigua descontrolada, de la
qual es desconeixia l'origen i que provocava un malbaratament en forma de
despesa d'2000L d'aigua al dia, una cosa escandalosa, aquesta fugida ja s'ha
arreglat.
3. S’ha trobat algún problema habitual? Com s’ha solucionat?
Sobretot florescents de les llums que es fonen i es canvien, i alguns problemes de
calefacció, el problema està en els radiadors, tenim una sala de calderes molt
bona, però la instal·lació juntament amb els radiadors no és que sigui molt bona.
4. Se segueix i es coneix l’estat en que es troben les instal·lacions en
general?
Sí, són antigues i això requereix un manteniment i una supervisió constant, de cara
a possibles reparacions.

5. A l’institut hi ha preocupació per no malgastar aigua?
Si, es fan moltes campanyes en contra del mal ús de l'aigua.
6. Hi ha un sistema de rec a l’institut?
Si, fa poc s'ha instal·lat un nou sistema de reg al jardí de darrera de l'edifici B, en el
qual s'ha instal·lat un sistema de goteig. El jardí davanter no té manteniment, 2 o 3
vegades a l'any vénen a podar-lo els treballadors de l’ajuntament.
7. Hi ha hagut algun problema causat pels alumnes?
Si, el dels lavabos i vestidors de Ed. Física. Es van embussar per tirar compreses,
mocadors... en els lavabos.
8. Quins dels dos edificis gasta més aigua?
Claríssimament l'A, ja que és més gran, se li dóna més ús i està ocupat tot el dia,
tant al matí com per la tarde, i per un nom força més elevat d'alumnes i professorat.
9. Creus que hi ha un mal ús de l’aigua en alguna activitat?
No, no ho crec.
10. Es controla la quantitat d’aigua que surt per les dutxes del vestuaris?
Si, es controla i quan hi ha una fuita o alguna cosa, el cos docent disposa d'un llibre
on poden apuntar els imperfectes que es detecten en el centre, a partir d'aquí jo els
arreglo o els mano a reparar.
11. Hi ha algun sistema que reutilitzi l’aigua de la pluja? En què consisteix?
No, només el jardí principal que es rega naturalment quan plou.

Neteja
● La dona de la neteja gasta, aproximadament, uns 50 litres d'aigua

al dia.
● Dels 11 productes que utilitza cap és tòxic.

Irritació
cutània
Corrosiu

Netejador de bany

Corrosiu

Desengrasant

Toxicitat
lleu

Sabó

Netejador de terra

Toxicitat
lleu

Eliminador de tintes

Corrosiu

Netejador de vidres

Irritant

Corrosiu
Llexiu
Toxicitat
aquàtica

Spray Mopes

Inflamable

Perillós per al medi ambient aquàtic: Substàncies o
preparats que poden presentar un perill immediat o futur per
al medi ambient.
Inflamable: Substàncies que s’encenen en presència d’una
flama, una font de calor o una guspira, també pot ser que el
producte s’inflami espontàniament en contacte amb l’aire, o
que alliberi gasos a partir del contacte amb l’aigua.
Nociu: Substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o
penetració cutània poden provocar efectes aguts o crònics o
fins i tot la mort.
Irritació cutània: El producte és nociu per a la nostre salut en
contacte amb la pell o inhalació. Pot provocar
efectes adversos en dosis altes. Pot provocar irritació amb
els ulls, coll, nas i carn, així com a al·lèrgies cutànies,
somnolència i vertigen.

Conclusions finals
● Com a conclusions finals podem veure que el consum d’aigua al
centre ha disminuït respecte anys anteriors, també podem
observar que el consum a diferent activitats a millorat respecte les
que han empitjorat. Tot i així s’hauria d’ajustar la quantitat d’aigua
que treuen les aixetes del pati.

Propostes de millora
● Ajustar més habitualment l’aigua que expulsen les aixetes.
● NO tirar menjar ni brossa al lavabo.
● Cridar l’atenció a qui estigui fent un mal ús de l’aigua.

AUDITORIA DE L’ENERGIA
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GRÀFICS DE COMPARACIÓ DE DESPESES ANYS 2014-2015-2016

CONCLUSIONS DELS GRÀFICS

Podem observar que, de manera clara, el consum
d’energia elèctrica en l’últim període ha disminuït
considerablement (gairebé a la meitat).
El consum de gas s’ha mantingut estable durant els
anys amb un matís de disminució.
Observem, també, que el nombre de tones emeses de
CO2 ha disminuït en gran mesura

ENQUESTES DE CONSUM D’ELECTRICITAT A L’ALUMNAT
1.Creus que al centre hi ha preocupació per no malgastar

energia?
2.Penses que els alumnes s’esforcen per no malgastar
energia?
3.I els treballadors del centre (professors, servei de neteja,
etc.)?
4.Quan s’espatlla una làmpada, radiador o escalfador d’aigua,
s’arregla ràpid (si) o poden passar setmanes sense que es
resolgui l’avaria (no)?
5.Quan s’acaben les classes s’apaguen sempre els llums i
aparells?
6.Hi ha dies en què arribes aviat al matí i hi ha llums encesos
sense motiu?
7.A l’hivern, a vegades passes calor a classe per causa de la
calefacció (o bé cal obrir finestres de tant en tat)?
8.A classe solen pujar les persianes per aprofitar la llum del
sol?
9.Creus que es fa un ús indegut de l’energia en alguna

ENQUESTES DE CONSUM D’ELECTRICITAT A L’ALUMNAT (2015)

ENQUESTES DE CONSUM D’ELECTRICITAT A L’ALUMNAT (2016)

1. Creus que al centre hi ha preocupació per no malgastar energia?

2. Penses que els alumnes s’esforcen per no malgastar energia?

3. I els treballadors del centre (professors, servei de neteja, etc.)?

4. Quan s’espatlla una làmpada, radiador o escalfador d’aigua,
s’arregla ràpid (si) o poden passar setmanes sense que es resolgui
l’avaria (no)?

5. Quan s’acaben les classes s’apaguen sempre els llums i aparells?

6. Hi ha dies en què arribes aviat al matí i hi ha llums encesos sense
motiu?

7. A l’hivern, a vegades passes calor a classe per causa de la
calefacció (o bé cal obrir finestres de tant en taNt)?

8. A classe solen pujar les persianes per aprofitar la llum del sol?

9. Creus que es fa un ús indegut de l’energia en alguna activitat?

10. Fas quelcom per disminuir el consum energètic?

CONCLUSIONS DE L’ENQUESTA

Després d’haver comparat els gràfics del 2015 amb
el del 2016, tot i que no hi ha un gran canvi, es pot
veure que:
-Més alumnes pensen que les llums s’apaguen al
sortir de classe.
-S’utilitza més la llum solar a classe.
-N’hi ha més alumnes que no fan res en disminuïr el
consum energètic.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA FINA GARCÍA

1. D’on ve l’electricitat que utilitzem? Ve de la xarxa
general.
2. D’on ve l’energia de la xarxa pública? D’Endesa
que és una de les centrals elèctriques principals.
3. D’on es capta? A Vandellòs i Ascó tenim centrals
nuclears, que són algunes de les centrals elèctriques del
país. També es capta d’altres centrals tèrmiques,
hidràuliques i eòliques.
4. Quin tractament rep? On? Se segueixen una sèrie
de tractaments a estacions transformadores, tant les
energies provinents de centrals d’energia renovables
com les no renovables.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA FINA GARCÍA
5. Creus que arriba en bones condicions? Si, arriba en

característiques elèctriques òptimes, per tant, sí.
6. Existeix algun sistema de regulació de la intensitat?
Sí, depèn de la potència contractada. El nostre sistema es
regeix pel que marca normativa per a la potència que hem
contractat.
7. Es fa algunseguiment general de les instal·lacions?
Cada quant? Sí, es fan seguiments periòdics de manteniment
(mensuals i anuals) i especialment quan hi ha avaries.
8. Quines operacions de manteniment es fan? Bé,
l’empresa contractada envia a una persona que és qui
s’encarrega de fer el manteniment i arreglar els problemes en
cas que hi hagi algun desperfecte.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA FINA GARCÍA

9. Durant els cinc últims anys hi ha hagut fuites
importants? Sí, fa cinc anys, la companyia va canviar
els comptadors i es van produir una sèrie de pics al
corrent durant la nit i a l’estiu.
10. Existeixen problemes a causa dels hàbits de
l’alumnat? És veritat que s’ha produït una millora
respecte a l’any passat, però tot i això encara podríem
millorar-ho més de cara a l’any vinent.
11. Es tenen en compte els aspectes econòmics en
el consum d’electricitat? És clar, s’intenten instal·lar
aparells de baix consum de cara a aconseguir un consum
baix i raonable.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA FINA GARCÍA

12. La direcció està informada del consum? Sí, fem
anàlisis trimestrals respecte al consum energètic.
13. Respecte a l’any passat, el consum ha
augmentat o disminuït? Clarament s’ha vist una
disminució.
14. Existeix algun estudi de consum entre centres?
Sí, s’han comparat consums de diferents anys algun cop.
15. La direcció vetlla perquè es parli del consum
d’energia? Sí, parlem i actuem en conseqüència a les
conclusions extretes.

IL·LUMINACIÓ AL CENTRE

TIPUS

QUANTITAT

POTÈNCIA

Bombetes
incandescents

10

68

Fluorescents

269

58

Bombetes de baix
consum

52

30

Focus halògens

16

240

TOTAL:

347

396

Comprovació il·luminació per aula

9 d’Abril a les 10’15h

Aules amb llums
enceses
104
Sala guàrdia
119

112

Consergeria

111

Vestíbul

009

Cantina

007

118

010

107

Sala professorat

114

Secretaria

108

Despatxos

110

Coordinació

113

Audiovisuals

TOTAL DE LLUMS ENCESES:
100 llums de 202

PROPOSTES DE MILLORA - Any 2015
MILLORA

RESULTAT

No encendre les llums si la llum El resultat ha estat assolit com
solar és suficient.
és reflexa a l’enquesta ja que
només s’encén el llum quan es
necessari.
Intentar disminuir les despeses, S’ha aconseguit reduir les
ja que han augmentat bastant.
despeses al voltant d’un 42%,
dada molt positiva.
Millorar les lames perquè pugui
entrar més llum natural.

Sembla que el sistemes de
lames és l’adient ja que podem
observar que s’ha reduït
bastant el consum aquest anys,
però no estaria malament posar
algunes de noves que s’han
trencat o caigut.

PROPOSTES DE MILLORA - Respecte la despesa elèctrica
● Encara que hem reduït el consum hem vist que hi ha llums

que estan enceses al abandonar la classe i si es millorés això
reduiríem mes el consum.
● Aprofitar les hores de llum solars naturals i per tant, tancar

les llums que no es necessiten.
● Per reduir el consum d’energia notablement, optem per

substituir les llums
LED.

tradicionals per llums amb tecnologia

● Proposem tancar les llums del passadissos a les hores de

classe.

PROPOSTES DE MILLORA - Respecte la despesa de gas

● A l’hivern, no encendre la calefacció de aules buides.
● No tots el dies de l’hivern fa fred, proposem encendre la

calefacció només als dies necessaris.

CONCLUSIONS

En les gràfiques d’aquest any de les despeses, ha
baixat enormement tant en electricitat com en gas,
aquesta dada es realment important per a la nostra
escola verda.
Per les dades de les enquestes, sembla que utilitzem
més el sistema de les lames que tenim per aprofitar
la llum solar. Però, en canvi, hi ha més alumnes que
no fan res per estalviar-hi.

AUDITORIA DE
RESIDUS
2016

B-12

Maria Gutiérrez, Miriam Jiménez, Laia Gullí, Paula
Castaño, Alex Carretero, Anna Elias, Carla Farrés,
Daniel Corominas, Laura Carmona i Francisco

SUMARI
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COMPARACIÓ DE RESIDUS
EN LITRES
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litres
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COMPARACIÓ DELS RESIDUS EN
LITRES- CONCLUSIÓ
Blau
Variaci 23%
ó 15/16
PUJADES

Verd Groc Orgànic
a
37% 61%

61%

Rebui Roig Alumn
g
e
6%

28%

21%

BAIXADES

● Els residus del contenidor verd han augmentat, per tant,

comprovem que s’ha reciclat més. Això es deu a un major
consum del vidre.
● Els residus dels contenidors orgànic i groc han disminuït
considerablement, per tant, això és positiu.
● Els litres de residus generats per alumne han disminuït en
comparació amb el darrer any.
● Els residus dels contenidors blau, rebuig i roig també han
disminuït però amb més moderació.

COMPARACIÓ DELS CRITERIS
D’ACCEPTACIÓ
ANY

TOTAL

L/ ALUMNE

ALUMNES

2014

291.950

289,3

1.009

2015

291.524

287,4

1.014

2016

218.099

225,4

992

COMPARACIÓ DELS CRITERIS
D’ACCEPTACIÓ- CONCLUSIÓ
●Els criteris d’acceptació són d’un 5%, que és el màxim dels

criteris, i aquest any son d’un - 25.2% de la producció total
de residus, per tant, no supera el criteris d’acceptació.
2015: - 0,78 kg/alumne de paper reciclat i 1 kg/alumne de
paper blanc.
Total: 1,78 kg/alumne de paper.
o A més s’han utilitzat un 0,006 kg/alumne en tòners i un 0,05
kg per alumne de cartutxos de tinta.
2016: 1,09 kg/alumne de paper blanc i 0,48 kg/alumne de

paper reciclat.
Total:
1,57 kg/alumne de paper.
o A més ,s’han utilitzat un 0,01 kg/alumne en tòners i un
0,002
kg/alumne de cartutxos de tinta.

COMPARACIÓ DELS RESIDUS DEL
LABORATORI
LABORATORI
Grup I: Dissolvents
halogenats

2014

2015

2016

0 Kg

0 Kg

0 Kg

Grup II: Disolvents
no halogenats
Grup III:
Dissolucions
aquoses
Grup IV: Àcids
Grup V: Bases
Grup VI: Especials

1Kg

1Kg

1Kg

0 Kg

3 Kg

6 Kg

5 Kg
4 kg
0 kg

5Kg
4Kg
0 Kg

2 Kg
2 Kg
0 Kg

RESIDUS DEL LABORATORICONCLUSIÓ
● Els

residus dels dissolvents halogenats s’han
mantingut durant els tres últims anys en 0Kg
● Els dissolvents no halogenats segueixen en 1Kg
com en els darrers anys.
● Les dissolucions aquoses han augmentat 3Kg més
que l’any passat
● Els àcids han baixat a 2Kg quan els dos anys
anteriors estaven a 5Kg.
● Les bases també s’han reduït a 2kg i per tant han
baixat en comparació al 2015 i el 2016.
● Els residus especials es mantenen en 0Kg.

MATERIALS
PILES
FLUORESCE
NTS
MOBLES

MATERIAL
ESCOLAR
2014
2015
20L
5 unitats

20L
10 unitats

2016
20L
10 unitats

5 taules de
4 taules de
1 taula d'alumne,
professor, 10 professor, 7 una pissarra vileda i
perxes i 100
perxes i 88 1 normal, 2 perxes,
cadires
cadires
1 cadira de profe,
d'alumnes,
d'alumnes 1cadira d’alumne i 8
taules alumnes
tamborets
30
MATERIAL
8 monitors i
5 monitors i
5 monitors
INFORMÀTIC
una torre
1 torre
FERRITJA
460 kg
460 kg
620 kg

MATERIAL ESCOLARCONCLUSIÓ

 El nombre de residus de piles s’ha mantingut constant.
 La quantitat de fluorescents es manté igual respecte al

2015
 En 2016, en els desfets immobiliaris, hi ha una gran
reducció:
- Solament es llença una cadira del alumnat (en 2015, 88)
- S’aboquen 8 tamborets, una pissarra de vileda i una altra normal (en els

altres anys, cap)
- No es llença cap taula del professorat
- Es tiren dues perxes i una taula del alumnat

 Respecte al material informàtic, s’han

reduït les despeses.
 Els kg de ferritja cada vegada estan
més en augment 620 kg.

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA I
1. El centre s’ha plantejat la seva
responsabilitat ambiental en la compra i gestió
de materials i residus?
Sí, nosaltres fem una avaluació de proveïdors, que
minimitzen l’impacte ambiental.
2. S’han establert criteris de compra? Es
respecten? Es revisen y s’ajusten
periòdicament?
Sí, es respecten. A més, al centre hi ha persones que
s’encarreguen d’aquest seguiment, principalment
l’administració.
3. Quan es fa una compra, el centre s’esforça
per fer-la de forma sostenible? Com?

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA II
4. El centre té una política a favor de reduir residus i
després reciclar-los?
Sí, fem una separació selectiva en el centre.
5. Vigilen els tipus d’envasos que es venen al bar?
És independent, ells ja són prou responsables. Per tant, haurien
de tenir cura amb el medi ambient.
6. Els alumnes disposen d’una font d’aigua fresca?
Sí, l’aigua del pati i també als lavabos del centre
7. Quina gestió es fa amb els materials acumulats al
centre?
Ve Coressa i se’ls emporten. Després, paguem a una empresa per
a què s’emporti els residus que queden, segons el material.

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA III
8. Es fan estudis sobre els residus al centre?
Sí, cada any, mirem l’evolució en volum, la fem per
separat i fem l’estudi comparatiu. S'encarreguen els de
primer de batxillerat.
9. Té un projecte de minimització de residus
formada
amb
l’agència
de
residus
de
Catalunya?
El primer projecte ens vam assessorar amb l’agència de
residus de Catalunya ,però ara únicament ens ocupem
en mantenir-lo.
10. El nombre de papereres es fruit d’un estudi
previ?

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA IV
11. L’alumnat, el professorat i el personal no
docent col·laboren en la separació de residus?
Col·laboren, tot i que a vegades trobem residus al
contenidor que no toca, i la separació no es adequada .
12. El centre ha introduït en el seu paper educatiu
la minimització de materials?
Sí, fem un consum responsable de tot el material, reciclar,
recuperar...
13. Té una política de minimització de llibres de
text?
Treballem amb Iddink, empresa de préstec de llibres.
Facilitem la compra-venda de llibres entre alumnes.

ENQUESTA A
L’ALUMNAT

1. Saps si al nostre centre es fan campanyes de recollida selectiva de residus?

2015-16

2016-17

Disminució (1,12%):
- Manca d’informació
- Els alumnes fan les
enquestes a l’atzar

41.19%

40.28%
59.72%

Si

No

Total respostes: 283

58.81%

Si

No

Total respostes:590

2. Al centre es fan campanyes per reduir residus?

2015-16

2016-17

Disminució (1,41%):
- Manca d’informació
- Els alumnes fan les
enquestes a l’atzar

32,51%

33,68%

66,32%

67,49%

Si

No

Total respostes: 283

Si

No

Total respostes: 573

3. A les tutories parleu de recollida selectiva?

2016-17

2015-16

27,80%

Augment (4,34%):

32,14%

67,86%

72,20%

Si

No

Total respostes: 277

Si

No

Total respostes: 588

- Cada vegada es parla més
dels projectes
mediambientals de l’escola
- S’hauria de millorar, per
evitar aquest 67,86%
restant

4. A casa feu recollida selectiva de residus?

Disminució (5,33%):

2016-17

2015-16

36,65%

- Els alumnes fan les
enquestes a l’atzar.
- No es preocupen pel
mediambient
- S’ha de conscienciar
sobre els problemes que
pot ocasionar la manca de
reciclatge

41,98%
58,02%

63,35%

Si

No

Total respostes: 281

Si

No

Total respostes: 586

5. Al centre es fa recollida selectiva de residus?

2015-16

2016-17

Disminució (1,54%):
- Manca d’informació
- Els alumnes fan les
enquestes a l’atzar.

31,56%

33,10%

66,90%

68,44%

Si

No

Total respostes: 282

Si

No

Total respostes: 577

6. És més importat recollir selectivament que reduir residus?

2015-16

2016-17

Augment (4,27%):
- Tenen coneixements
- Cal augmentar el
percentatge

37,67%

41,94%
58,06%

Si

No

Total respostes: 279

62,33%

Si

No

Total respostes: 584

7. Teniu coneixements de que a l' institut fem cada any una anàlisi dels residus recollits?

2015-16

2016-17

42,08%

42,45%
57,92%

57,55%

Si

No

Total respostes: 278

Si

No

Total respostes: 587

Disminució (0,37%):
- Els alumnes fan les
enquestes a l’atzar o són
babaus, perquè tots els
anys els alumnes de
primer de batxillerat fan
les Auditories (els únics
alumnes que no ho
saben són els de primer,
perquè són nous).

8. Sabeu que les dades es pengen a la web del centre i es publiquen a la revista?

2015-16

2016-17

Disminució (6,96%):
- No compren la revista
-No s’assabenten
- Els alumnes fan les
enquestes a l’atzar.

33,33%

40,29%
59,71%

66,67%

Si

No

Total respostes: 278

Si

No

Total respostes: 588

9. Sabeu el que heu d'abocar als diferents contenidors?

2015-16

2016-17

Augment (0,77%):
- Tenen coneixements
sobre com abocar els
residus

8,16%

8,93%

91,07%
Si

No

Total respostes: 280

91,84%
Si

No

Total respostes: 588

10. Utilitzes els contenidors de forma adient?

2015-16

17,08%

2016-17

- Tenen coneixements
sobre com utilitzar els
contenidors

16,81%

83,19%

82,92%

Si

No

Total respostes: 281

Augment (0,27%):

Si

No

Total respostes: 589

ENQUESTA A L’ALUMNAT- CONCLUSIÓ
●Podem observar que a l’any 2016, els alumnes

han estat més informats davant el reciclatge i la
reducció de residus.
●La recollida selectiva de residus ha disminuït
d’una forma considerable. Veiem que els alumnes
gairebé no s’assabenten dels projectes sobre
Escola Verda.
●Per altra banda, l’ús corresponent dels
contenidors
ha
augmentat
en
un
gran
percentatge.

PROPOSTES PER REDUIR RESIDUS I
●Conscienciar als alumnes sobre les

conseqüències que porta el fet de no
reciclar i no reduir residus.
●Enviar els treballs al moodle en

comptes d’imprimir-los.
●Utilitzar els fulls per les dues cares, especialment

a l’hora d’imprimir o fotocopiar.
●Si alguna vegada t’equivoques prenent apunts,
guardar el full
per fer coses a brut.

PROPOSTES PER REDUIR RESIDUS II
Tenir cura del material escolar,
pensar en les generacions futures
 Parlar més en les tutories d’aquests
temes (els estudiants no ho retenen)
 Posar més papereres per a tot tipus
de residus a tot l' institut, és a dir, dins
les aules i al pati.
 Portar l’esmorzar en una carmanyola o en una bossa
reciclable, en comptes d’utilitzar paper d’alumini.


AUDITORIA
DE MOBILITAT
2016
Alicia López, Raquel Merino, Paula Navarro,
Joana Núñez, Paula Núñez, Clara Ramírez, Alba
Rodríguez, Alex Romero, Laura Vargas, Irene
Vargas, Mariona Verdejo i Renato Vergara B-12

SUMARI
• Temps en arribar
●Gràfic de l’any 2014
●Gràfic de l’any 2015
●Gràfic de l’any 2016
●Comentari dels gràfics
• Mitjans de transport
• Gràfic de l’any 2014
• Gràfic de l’any 2015
• Gràfic de l’any 2016

• Entrevista a la directora
• Propostes per millorar la sostenibilitat de la

mobilitat
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GRÀFIC DE L’ANY 2016

Entre 15 i 30 minuts

Més de 30 minuts

Aquests últims anys el percentatge de gent que
arriba en 15 minuts es manté constant entre un 7080% aproximadament.
COMENTARI
DE
●TEMPS
EN ARRIBARPerò la gent que triga entre
15 a 30 minuts va disminuir fa dos anys, però,
GRÀFIC
encara que les xifres tornen a baixar, les gràfiques
es mantenen. De la mateixa manera també han
augmentat les persones que triguen més de 30
minuts tot i que segueix havent una petita diferència
en comparació dels darrers anys, però els que més
diferencia porten són les persones que triguen
menys de 15 minuts.
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GRÀFIC DE L’ANY 2015

Amb transport públic

Amb bicicleta

Amb transport privat
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GRÀFIC DE L’ANY 2016

Amb transport públic

Amb bicicleta

Amb transport privat

Segons les enquestes realitzades, la majoria
de alumnes van a l’institut caminant, on el
percentatge no varia durant aquests 3 últims
anys (70-80%), en canvi d’aquest mateix
any, el 30% restant, un 22 % va al centre
amb transport privat, que ha augmentat
molt lleugerament, un 16 % (dada que es
manté en la normalitat) utilitza el transport
públic i com sempre el més inusual és anar
en bicicleta amb un 3%.

●MITJANS
C0MENTARI DE GRÀFIC

DE
TRANSPOR
T

Com s'incentiva l'ús del transport públic al
centre?
Realitzem estudis de mobilitat des de fa molts anys,
encara que la majoria dels alumnes, pertanyents a
l‘ESO,
viuen
ENTREVISTA
A LAa menys de 15 minuts a peu per la qual
DIRECTORA
cosa
no cal que utilitzin el transport públic.
S'ha realitzat alguna iniciativa per incentivar el
transport públic en els alumnes del torn de
tarda?
Igual que a la resta de l'institut se'ls consciència sobre
aquest tema, però per motius de necessitat, gran part
es veu obligat a mobilitzar-se en vehicles privats.

Sabem que part del professorat comparteix, com a
bons ciutadans, transport particular. Va ser
suggeriment de direcció o es va organitzar de
manera improvisada?
No,
més aviat
ENTREVISTA
A LA va ser alguna cosa que va sorgir del
companyerisme.
De totes maneres, els docents tenen en
DIRECTORA
compte el impacte mediambiental dels seus actes.
Malgrat no tenir èxit en l'impuls de l'ús de la
bicicleta en anys anteriors, té el centre pensat
rescatar la iniciativa o es dóna per una batalla
perduda?
Per qüestions de comoditat els alumnes prefereixen venir
caminant, i això és alguna cosa difícil de canviar. Tot i
això, sempre pensem en com fomentar l'ús de la
bicicleta o altres alternatives al cotxe particular.

Les diades i auditories s'organitzen directament des de
l'equip directiu o hi ha un departament encarregat
exclusivament
d'això?
Existeix el Comitè Ambiental format per professors i alumnes
voluntaris, l'encarregat d'organitzar i promoure totes les
diades. Òbviament la direcció també està implicada.
Des de direcció, sincerament, es té la sensació de que
aquests estudis i anàlisis tenen impacte directe en la
conscienciació de l'alumnat respecte a l'ús i preferència
del
transport
públic?
La conscienciació ambiental avui dia és molt més gran del que
era fa uns anys. Per això crec que tots anem aportant petites
gotes:
entre
el
que
s'ensenya
en
primària
i
secundària, la qual cosa es veu per televisió més el que
ensenya
la.família,.tots.anem.afegint.el.nostre.gra.de.sorra.
ENTREVISTA A LA DIRECTORA

• Utilitzar més transport públic i menys
PROPOSTES
privat. PER
MILLORAR LA
• Si el desplaçament
es menor a 15
SOSTENIBILITAT
DE
LA minuts,
MOBILITAT anar a peu.
• Compartir el cotxe amb companys
d’institut o classe.
• Desplaçar-se en mitjans de transport no
contaminants, com és el cas de la
bicicleta.
• Conscienciar sobre la contaminació
degut a l’ús excessiu dels mitjans de
transports privats.

