
 
UN CONCURS DE CAJA MADRID  MOTIVA UNA 

AUDITORIA ECOLÒGICA DE L’INSTITUT 
 

Aquest curs, gràcies a una iniciativa promoguda per Caja Madrid i recollida per un grup d’alumnes i 
professors de l’institut, està fent-se una eco-auditoria del centre. Es tracta de saber quina és la situació 
d’aquest, des del punt de vista ecològic, i localitzar els seus punts forts i febles de cara a aconseguir 
reduir l’impacte mediambiental del centre. En una segona fase es tracta també d’elaborar un projecte de 
millora ecolögica de les activitats que es duen a terme en ell. Aquesta activitat s’emmarca dins del 
concurs promogut per Caja Madrid: “Tú puedes hacer” que tracta de sensibilitzar els estudiants en la 
problemàtica mediambiental.      
 
Aquest treball està realitzant-lo el grup 
de 1r A de Batxiller, encara que en la 
recollida de dades ha treballat també el 
grup de 2n de Batxiller de l’assignatura 
de Ciències de la Terra i el Medi 
Ambient. Igualment, ha col·laborat en 
el recompte de dades el grup de PDC 
II.  
 
Aquesta auditoria té dos parts: 
 
En la primera es fa una avaluació de 
quatre mòduls: AIGUA, SOROLL, 
ENERGIA I RESIDUS a partir de les 
enquestes fetes pel grup de 2n de 
Batxiller i amb uns quadernets que 
subministra Caja Madrid, on 
s'analitzen els hàbits mediambientals del personal del 
centre i la situació mediambiental de l'Institut.  
Així, per exemple: 
En el cas de l'AIGUA, s’han mesurat els cabals de totes 
les aixetes i fonts de l'Institut, comprovat si hi ha 
pèrdues en aixetes, dutxes i sistemes de reg, el tipus de 
reg que es fa, les  necessitats d’aigua de les plantes, etc. 
Igualment s’indica el consum d'aigua en els últims anys. 
En quant al SOROLL, s’ha mesurat amb un sonòmetre el 
nivell de soroll en aules, corredors, cafeteria i altres 
dependències. 
Respecte a l’ENERGIA es constaten els consums 
d'electricitat i gasoil dels últims anys, el control i 
situació de les llums i els hàbits d'utilització de llums i 
aparells elèctrics, del sistema de calefacció, i els mitjans 
de transport utilitzats pel personal. 
Finalment, en quant als RESIDUS, es 
mesuren aquells que es generen i els 
què es reciclen, així com en quines 
quantitats es fa i en quins llocs, a més 
dels hàbits de reciclatge, 
 
En la segona part, i una vegada 
coneguda quina és la situació mediambiental de l'Institut, 
 

 
es proposa un projecte de millora ja que, 
pel que pel que es constata, en tots els 
apartats abans esmentats es pot millorar 
molt (I, en aquest punt cal dir que on 
millor ix l’institut és en el mòdul de 
residus a causa de les actuacions que, 
durant els últims cursos, ve fent el grup 
d'Aula Verda en aquest sentit). 
Finalment, una vegada plantejats els 
objectius a aconseguir i quines mesures 
es poden prendre per a això en quant a 
sensibilització i informació del usuaris 
del centre, així com les mesures 
tècniques que caldria fer servir, es 
demanen pressupostos per a implantar 
aquestes mesures.. 
Unes tècniques que podrien implantar-

se al centre si aquest aconseguira algun dels 
substanciosos premis d’aquest concurs de Caja 
Madrid (Un primer premi de 50.000 €, un segon de 
30.000, o un tercer de 20.000). 
Cal destacar que en aquest projecte s'ha implicat també 
molta gent: els alumnes i professors voluntaris de 
l'Aula Verda, els professors que ja han posat en marxa 
mesures de sensibilització a les seues aules; la revista 
de l’institut Articulació que, enguany, per primera 
vegada es pot trobar en Internet; la professora Mª 
Josep Chisvert i els seus alumnes de Comunicació 
Audiovisual que estan realitzant dos documentals; el 
professor Vicent Ferrer i els seus alumnes de 
Valencià-Llengua i Imatge; així com els tallers de 
reciclatge que es fan en algunes assignatures.  

En definitiva, un projecte 
recolzat per nombroses persones 
de tots els estaments del centre 
disposades a millorar la qualitat 
mediambiental del nostre institut 
i servir d’exemple per a tots per 
tal d’aconseguir uns usos i 
costums cada vegada més 

respectuosos amb el medi ambient. 


