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Editorial
“L'aposta per la qualitat implica també una gestió adequada del
medi ambient”
Benvolguts/des companys/es:
Des de l'Equip de Qualitat estem duent a terme diverses accions per a ser mes eficaços en la gestió mediambiental del
nostre centre, així com per a aconseguir una major implicació en la cura del nostre entorn.
Creiem que el respecte i la protecció mediambiental estan directament relacionats amb una major qualitat en l'execució
dels diferents processos en els quals treballem i en una satisfacció mes eficient de les necessitats de tots els que formen
part de la nostra comunitat educativa.
Avui dia, s'exigeix cada vegada mes, a qualsevol organització que es preocupe activament per qüestions com el consum
responsable dels recursos disponibles, la gestió adequada dels residus produïts i una protecció eficaç del medi en el qual
la mateixa es troba i el nostre centre no podia quedar-se arrere abans aquestes exigències.
Per açò, com sabeu, el curs passat es realitze una auditoria ambiental que ens va permetre conèixer quin era nostra
situació i plantejar unes accions de millora que ja aquest curs estan duent-se a terme.
Entre aquestes accions volíem destacar i compartir amb vosaltres la pròxima realització d'una campanya dirigida a l'ús
adequat de les papereres que es van a situar en el centre per a la recollida selectiva de residus i que pretén
conscienciar-nos a tots sobre una ocupació adequada de les mateixes. Així mateix, com heu pogut observar,
l'emmagatzematge de residus elèctrics i electrònics comença a ser un problema, per a açò s'ha gestionat amb una
empresa la recollida dels mateixos per al seu posterior reciclat. Des de l'Equip de Qualitat us seguirem informant en els
pròxims Butlletins d'aquesta activitat així com d'unes altres que es duguen a terme.
Des de la bústia de suggeriments que aquest curs hem incorporat a la pàgina web del centre us esperem a tots per a
atendre qualsevol dubte, consulta o comentari que vulgueu plantejar-nos.
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Un trimestre amb la bustia
Durant aquest període hem rebut 8 entrades, aportades per diferents sectors com s'aprecia en el gràfic,
la temàtica ha sigut variada, biblioteca i canvis de professor de guàrdia, (difícil de solucionar), lectura de
la web, accés telefònic al centre, dues felicitacions per aquesta secció; i dues propostes del professorat
amb el suggeriment d'incloure a les famílies en les enquestes de valoració (tractat en reunió i en estudi)
i una altra de posar a la disposició del professorat tots els protocols d'actuació en llocs estratègics en
format paper. Aquesta última s'ha desestimat per anar en contra de l'objectiu de l'institut de reducció
consums, ja que aquests protocols canvien periòdicament, i a més en els llocs estratègics que ens
indiquen hi ha fàcil accés a la informació en la web.
Esperem seguir comptant amb els vostres suggeriments.

cipfpm.calidad@gmail.com

Decàleg Mediambiental
Des de la comissió de Medi ambient del
Centre hem elaborat un decàleg que ens
ajude a cuidar el nostre entorn animant a
tota la comunitat educativa a reduir el
nostre impacte ambiental i col·laborar en la
conservació del medi ambient. Per a açò el
Centre assumeix els següents
compromisos:
1.-Promourem activament la cura del medi
ambient.
2.-Sensibilitzarem a personal i alumnes en el respecte als valors mediambientals.
3.- Ens implicarem en la protecció del nostre entorn.
4.-Fomentarem el consum responsable dels recursos disponibles.
5.-Assumirem un desenvolupament sostenible per al nostre centre.
6.-Ens comprometrem amb una gestió adequada dels nostres residus
7.-Optarem pel reciclatge i reutilització de productes sempre que ens siga possible

8.-Participarem periòdicament en campanyes de protecció de medi ambient
9.-Col·laborarem activament amb entitats i associacions en matèria ambiental.
10.-Incorporarem aquests compromisos a tots els nostres processos interns i plans de
qualitat.

