LÍNIA ESTRATÈGICA 7. EDUCACIÓ AMBIENTAL

Programa d’Actuació

7.1

Educació ambiental a les escoles.

Acció

7.1.1

Impuls de les agendes 21 escolars.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar la sensibilització mediambiental a les escoles i educar en bones pràctiques.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Desenvolupar agendes 21 escolars en els centres educatius d’Alginet.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Explicar el projecte al Consell Escolar per saber quins col·legis volen participar-hi.



Desenvolupar el projecte de agenda 21 escolar en els col·legis que s’hi adherisquen.

Programa d’Actuació

7.1

Educació ambiental a les escoles.

Acció

7.1.2

Organitzar una setmana del medi ambient per a escolars.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar la sensibilització mediambiental a les escoles i educar en bones pràctiques.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Organitzar una setmana amb activitats encaminades a conscienciar en pràctiques respectuoses amb el medi
ambient entre els estudiants dels centres educatius d’Alginet.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Fer una programació d’activitats al llarg d’una setmana (es pot fer coincidir amb el Dia Mundial del Medi
Ambient, 5 juny) en les que s’incloguen tallers i activitats de conscienciació i educació ambiental.
Involucrar els col·legis per a que cadascun organitze un taller o activitat.



Integrar amb la Fira de Mediambient organitzada des de la Regidoria de Joventut i Ocupació.

Programa d’Actuació

7.2

Organització de campanyes d’educació ambiental

Acció

7.2.1

Adhesió a campanyes d'educació ambiental d'àmbit nacional o europeu

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar la sensibilització mediambiental de la població i educar en bones pràctiques.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Adhesió a campanyes d’educació ambiental d’àmbit nacional o europeu com són:
Dia de l’arbre: gener
Dia de l’energia: 14 de febrer
Dia mundial dels boscos: 21 març
Dia mundial de l’aigua: 22 de març
Dia internacional de la terra: 22 d’abril
Dia internacional de la conscienciació sobre el soroll: 24 d’abril
Dia mundial del medi ambient: 5 juny
Setmana europea de la mobilitat sostenible i dia sense cotxe (22 setembre): 16 -22 setembre
Dia mundial de l’alimentació: 16 d’octubre
Setmana europea de prevenció de residus: finals de novembre
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Establir una programació anual d’activitats relacionades amb la temàtica de cada campanya.

Programa d’Actuació

7.2

Organització de campanyes d’educació ambiental

Acció

7.2.2

Formació en consum responsable.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Crear hàbits de consum responsable
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Formar i informar a la població sobre què és el consum responsable, com fer consum responsable i la importància
de fer-lo.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Incloure al BIM una fitxa col·leccionable amb consells sobre hàbits de consum sans i segurs en distints
aspectes de la vida quotidiana (alimentació, roba, medicaments, productes de neteja, joguets, energia,
mobilitat, comerç just, turisme responsable, minimització de residus, reconéixer empreses socialment
responsables.



Involucrar els comerços d’alimentació locals en una iniciativa que done a conéixer al consumidor quins
són els productes de temporada i el benefici de consumir-los front als que o ho són (elaboració de cartells
a penjar en els comerços d’alimentació, situar els productes de temporada en prestatgeries separades,
etiquetar de forma visible els productes de temporada, etc).



Organitzar tallers d’alimentació responsable i ecològica en col·laboració amb la cooperativa aigua clara.

