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Institut Joan Brudieu

ACCIONS PER COMPLIR I ENSENYAR ALS ALUMNES
ENERGIA
1. Aprofitar al màxim la llum natural.
 Encendre el llum només quan la il·luminació natural sigui insuficient.
2. Tancar els llums sempre que sortim de classe.
 Tancar sempre el llum quan les aules quedin buides.
3. Tancar els llums de les zones de pas excepte les més fosques.
 Entrada de l’ I.E.S.
 Passadissos de la planta baixa i 1r pis de l’ ESO.
 Passadissos que condueixen als Departaments dels Cicles.
 Lavabos del professorat.
4. Evitar l’obertura de finestres quan està funcionant la calefacció, si fa calor
és millor obrir la porta de l’aula, l’energia es repartirà per l’edifici.
SOROLL
5. Minvar el nivell de contaminació acústica en aquelles accions en les quals
és possible i que destorben el normal funcionament d’altres activitats.
 Evitar el soroll i els crits dels alumnes quan entren a l’Institut, tornen del pati o
quan fan canvis d’aula.
 Fer que sàpiguen parlar sempre amb un to de veu adequat, per tal de
respectar el treball dels altres.
AIGUA
6. Utilitzar de manera adequada l’aigua, no malbaratant-la.
 Avisar a la secretària si s’observa alguna fuita o degoteig d’alguna aixeta.
REUTILITZACIÓ I RECICLATGE
7. Minimitzar el volum de paper que utilitzem i lliurem a l'alumnat.
 Procurar aglutinar més d'una informació en cada lliurament als alumnes.
 Incrementar l'ús del correu electrònic. No imprimir si no és del tot necessari
8. Utilitzar el paper sempre per les dues cares.
 Fomentar la reutilització de fulls que només estan escrits per una cara,
i que encara poden servir per fer càlculs, prendre notes, treballs en brut.....
 Abans de reutilitzar cal tenir en compte si s’han de destruir o no.
 Fer fotocòpies sempre a dues cares.
9. Contribuir, i ensenyar, a reciclar tant com es pugui tots els residus que es
generen com a resultat de l’activitat en el Centre
 Utilitzar al màxim, i bé, els contenidors específics que hi ha repartits per tot
l’Institut, inclosa la paperera de l’aula.
MANTENIMENT
10. Fer respectar les instal·lacions, les plantes,
afavorir la reducció del consum.

el material comú i, entre tots,
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