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Presentació

Aquest document és una guia sintètica i 
orientativa sobre què és, com s’estructura 
i quins són els passos i procediments que 
cal seguir per portar a terme una diagnosi 
ambiental a l’escola. 

Els destinataris d’aquest manual són els 
membres de la Comissió Escola Verda, que 
són els encarregats de portar a terme el gruix 
de la feina de diagnosi ambiental, tot i que pot 
resultar de gran interès per a tots els membres 
de la comunitat educativa.

De cara a millorar i simplificar els tràmits i la 
coherència interna de la documentació del 
projecte, aquest document incorpora a l’annex 
un model de formulari per portar a terme 
la diagnosi ambiental als centres, de manera 
que totes les escoles comparteixin format i 
continguts.

Andorra la Vella, setembre del 2013
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Alhora, en ser un procés participatiu entre tota 
la comunitat educativa, la diagnosi ambiental 
és un element que contribueix a millorar-ne la 
cohesió i la convivència.

A més de la importància com a eina educati-
va, la diagnosi ambiental és un document clau 
dins del projecte Escola verda perquè esdevé 
la base que fonamenta el disseny i la planifica-
ció, de manera consensuada, de les mesures i 
accions futures destinades a millorar la soste-
nibilitat del centre.

El període de vigència pràctica d’aquest do-
cument dins del projecte Escola verda és de 
5 anys (5 cursos escolars). Un cop ha passat 
aquest temps, s’entén que l’estat ambiental 

del centre ha variat de forma suficientment 
significativa per tornar a ser testat i, en conse-
qüència, s’hi pot dur a terme una revisió com 
a exercici crític de quins són els avenços o els 
retrocessos que ha experimentat l’escola en 
matèria de sostenibilitat.

1. Què és una diagnosi 
ambiental? 

Una diagnosi ambiental, també dita ecoaudi-
toria, és una eina analítica que serveix per ra-
diografiar inicialment com està la sostenibilitat 
i què se’n fa en un determinat àmbit en relació 
amb les diferents temàtiques ambientals que 
el caracteritzen, per exemple la gestió de re-
sidus, el consum d’aigua i energia, el coneixe-
ment de la biodiversitat i el patrimoni natural, 
etc.  

Les ecoauditories tenen el seu origen en el 
món de les indústries, i van ser ideades com 
eines per millorar la gestió ambiental de les 
empreses. En el cas de les escoles, aquest 
objectiu de millora ambiental en porta afegits 
d’altres que en deriven, associats al seu nota-
ble valor pedagògic. 

En primer lloc, l’ecoauditoria a 
l’escola permet que el conjunt de 
la comunitat educativa experi-
menti una millora en el coneixe-
ment i la percepció de com és i 
com funciona a la realitat el medi 
ambient al centre, un panorama 
que sovint es perd de vista tot i 
que és quotidià. 

En segon lloc, i potser com a tret 
més important, la diagnosi am-
biental és un bon recurs educatiu en la mesura 
que a partir del coneixement de la realitat del 
centre i la identificació dels punts forts i punts 
febles en l’àmbit ambiental es reflexioni sobre 
l’origen i les causes d’aquests punts (pràcti-
ques quotidianes, hàbits, etc.) i  es plantegin 
les possibles solucions en accions de millora. 
A més, val a dir que aquesta reflexió transcen-
deix sovint l’escola i es fa extensible a l’àmbit 
familiar, contribuint així a una millora de la 
consciència ambiental global.
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La diagnosi ambiental es compon generalment 
de tres parts: una part de prediagnosi ambien-
tal, una de diagnosi ambiental pròpiament dita i 
una de síntesi resum.

2.1. Prediagnosi

Aquesta part està dedicada a la descripció ge-
neral del centre, on es recull informació bàsi-
ca que l’identifica i el caracteritza, tant sobre 
l’organització de l’escola (organigrama de per-
sones) com sobre les instal·lacions. D’aquesta 
manera, s’hi inclouen dades com les següents:

• Dades generals del centre. Nom de 
l’escola, sistema educatiu de pertinença, 
adreça completa, contacte (telèfon, fax, 
adreça electrònica) i pàgina web o perfils 
de xarxes socials (si en té).

• Organigrama de la comunitat educativa. 
Tipus de grups i característiques (edats, 
nombre d’integrants) dels grups que 
integren el centre educatiu: alumnat, 
personal docent, personal no docent, 
AMPA, etc. Així mateix, els serveis que 
NO són personal del centre, si n’hi ha (ex. 
serveis de menjador externs, neteja, etc.).

• Dades de les persones responsables 
del centre. Nom, càrrec i contacte (te-
lèfon, adreça electrònica) de les persones 
amb responsabilitat col·lectiva dins de 
l’organigrama del centre.

• Instal·lacions del centre. Llista d’espais 
que componen el centre, amb atenció es-
pecial als espais que puguin ser sensibles 
en el procés de diagnosi ambiental (p. ex., 
si hi ha hort a l’escola, servei de menjador, 
etc.).

2. Contingut d’una 
diagnosi ambiental

2.2. Diagnosi

La diagnosi serveix per obtenir dades i avaluar 
l’estat ambiental del centre escolar basant-se 
en unes unitats sistemàtiques d’estudi que 
anomenem vectors ambientals, és a dir cate-
gories temàtiques relacionades amb els com-
ponents bàsics del medi ambient. En el cas del 
projecte Escola verda es treballen un total de 
set vectors ambientals dels temes següents:

• Residus. Els materials de rebuig de les 
nostres activitats diàries han esdevingut 
un dels principals problemes ambientals. 
L’activitat diària a l’escola genera gran 
quantitat i diversitat de residus, la gestió 
dels quals és un repte important per als 
centres educatius, especialment pel que 
fa a la millora de les pràctiques ambientals 
associades al principi de les tres R: “Reduir, 
Reutilitzar, Reciclar”.

• Aigua. La magnitud del consum d’aigua 
i els hàbits associats a aquest consum 
són part essencial en l’escenari de la 
sostenibilitat de les escoles, tant pel que fa 
a la possibilitat d’educar en comportaments 
i bons hàbits a l’hora de fer servir aquest 
recurs, com en l’oportunitat de treballar 
aspectes relacionats amb l’ecoeficiència.

• Energia. Igual que succeeix amb l’aigua, 
l’energia és un altre recurs molt important 
en el dia a dia dels centres escolars, espe-
cialment pel que fa a la recerca de la millo-
ra i l’ús racional i eficient d’aquest recurs 
en aspectes bàsics com l’enllumenat, la cli-
matització, etc.

• Biodiversitat. La presència d’elements de 
flora i fauna, d’espais verds com els jardins 
o l’hort escolar, i la relació amb l’entorn 
més proper (ecosistema urbà, espais na-
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turals propers, etc.) són una 
part clau en el manteniment 
i la millora de la qualitat am-
biental dels centres i de la 
consciència i el coneixement 
de l’entorn per part dels es-
colars.

• Soroll. De mica en mica la 
societat pren consciència de 
la importància dels efectes 
nocius que els ambients amb 
contaminació acústica tenen 
per a les persones, i que són més signifi-
catius en el cas dels infants i dels joves. 
Prevenir i gestionar correctament els nivells 
acústics a l’escola és part fonamental de la 
qualitat ambiental.

• Mobilitat. L’activitat escolar porta associa-
da la mobilitat de les persones que inte-
gren la comunitat educativa. Conèixer com 
són i quines són les derivades ambientals 
d’aquests desplaçaments i mirar de fer-los 
més eficients és una via de treball molt in-
teressant en la millora de la sostenibilitat a 
l’escola. 

• Compra verda i consum responsable. 
Conèixer i avaluar com consumeix el cen-
tre els béns i serveis que necessita per a la 
seva activitat diària (proveïdors, tipus i pro-
cedència dels productes, ecoetiquetatge i 
comerç just, etc.) és clau a l’hora de vetllar 
per la millora de la sostenibilitat de l’escola, 
alhora que esdevé una important eina edu-
cativa de sensibilització i conscienciació 
ambiental.

Dins d’aquests vectors ambientals el treball de 
diagnosi ha de poder recollir informació que 
caracteritza tres aspectes clau de la sostenibi-
litat del centre, com ara:

• La gestió ambiental que se’n fa en el dia 
a dia de l’escola.

• El grau d’implementació de bones pràc-
tiques ambientals que contribueixen a mi-
llorar la sostenibilitat d’aquests vectors.

• L’ambientalització del projecte educatiu 
de centre, tant pel que fa al currículum es-
colar dels alumnes com a la formació del 
personal laboral.

Per fer una bona diagnosi ambiental de l’escola 
es recomana recopilar tota la documentació 
prèvia que es pugui obtenir relacionada amb 
els vectors ambientals d’estudi. Per a aquest 
objectiu es poden portar a terme activitats de:

• Recerca documental. La Comissió Escola 
Verda ha de poder reunir tot el material i tota 
la informació potencialment útil per deter-
minar l’estat ambiental del centre. Aquestes 
fonts documentals poden ser molt diverses 
i en diferents formats; per exemple, les fac-
tures d’aigua ens poden donar informació 
sobre la despesa d’aigua, mentre que al-
guns llibres o estudis fets en altres centres 
i molts cops disponibles en xarxa ens po-
den servir per quantificar aquesta dada a 
la nostra escola o obtenir més informació 
sobre això.
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• Treball de camp. La fase de treball de 
camp complementa la recerca documental 
perquè serveix per obtenir dades que no 
hem pogut aconseguir a partir de registres. 
Per exemple, si no tenim la 
factura de despesa d’aigua 
podem fer un estudi de camp 
per quantificar el nombre de 
lavabos que hi ha al centre i 
així poder aproximar-nos a 
aquesta xifra. 

• Processos participatius. 
Altres tècniques com les prò-
pies dels processos participa-
tius poden servir per aportar 
informació de base molt útil 
per completar la diagnosi 
ambiental del centre; per exemple, a partir 
d’una enquesta podem preguntar quantes 
vegades els alumnes del centre fan servir 
les cisternes dels lavabos, i obtenir així més 
informació sobre la despesa d’aigua, etc.

2.3. Síntesi

Aquest apartat serveix per ordenar i expressar 
d’una manera senzilla i intuïtiva els resultats 
obtinguts en la fase de diagnosi (i si escau, de 
participació); és a dir, identificar els elements 
positius i els elements negatius de l’estat am-
biental del centre.

Aquests elements són el punt de partida per re-
flexionar i dissenyar el model d’ambientalització 
que es vol per a cada centre, que s’ha de posar 
per escrit en els documents de planificació 
que guiaran les activitats del projecte Escola 
verda a mitjà termini (pla estratègic) i a curt 
termini (plans d’acció).

La síntesi de la diagnosi ambiental es pot por-
tar a terme a partir de diverses metodologies.  
Destaquen per la seva senzillesa les tècniques 
següents:

• Anàlisi de punts forts i punts febles, que 
consisteix a assenyalar els elements que, 
ordenats segons vectors ambientals, tenen 
una dinàmica o un estat positiu dins de la 
pràctica de la sostenibilitat al centre i, en 
conseqüència, fóra bo de mantenir-los i po-
tenciar-los; i també a esmentar els aspectes 
ambientals del centre que no gaudeixen de 
tan bona salut, de manera que molt pro-
bablement caldran mesures correctores per 
millorar-los.

• Indicadors ambientals, que són un altre 
eina molt senzilla que contribueix a sin-
tetitzar la informació dels diversos vec-
tors ambientals estudiats a la diagnosi en 
sentit genèric o a algun dels seus compo-
nents en particular. Estan basats en la idea 
d’associar un determinat paràmetre (com 
ara el consum d’aigua, el consum d’energia, 
la presència o l’absència d’elements verds 
a l’escola, etc.) amb un determinat valor 
qualitatiu que reflecteix l’estat ambiental 
dintre d’un rang que va de valors positius 
a negatius. Per expressar aquest estat am-
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biental es poden fer servir tècniques que 
fan més intuïtiva la comprensió de la in-
formació, com ara  un codi de colors com 
el del semàfor, en què el color verd indica 
que un determinat aspecte és correcte i el 
color vermell indica que és deficient, una 
escala del 0 al 10, etc. D’aquesta manera, 
fàcilment i amb un cop d’ull es pot mesurar 
l’estat ambiental d’aquests paràmetres. 

En aquest sentit, és important que la diagnosi 
del centre incorpori almenys una d’aquestes 
dos metodologies (tot i que es poden portar 
a terme les dos i així aprofitar les aportacions 
de cadascuna); alhora, la part de síntesi també 
pot incorporar un petit redactat en què es com-
plementi la informació sintètica que s’expressa 
mitjançant les tècniques esmentades abans.

Per acabar, cal destacar que una característica 
molt important dels exercicis de síntesi de la 
diagnosi ambiental, tant de l’anàlisi de punts 
forts i febles com especialment dels indicadors 
ambientals, és que són eines dinàmiques que, 
amb el pas dels anys i la renovació dels exerci-

cis de diagnosi ambiental (cada 5 anys), can-
vien en funció de com s’ha treballat la soste-
nibilitat al centre; en conseqüència, aquestes 
anàlisis són de gran utilitat a l’hora de contras-
tar l’encert o la manca de resultats positius de 
les accions de millora implementades en els 
plans d’acció; d’aquesta manera, un indicador 
amb resultat negatiu o un punt feble pot con-
vertir-se en positiu gràcies a l’eficàcia d’una o 
diverses accions de millora o, per contra, po-
dem trobar-nos que aspectes ambientals que 
funcionaven bé retrocedeixin amb el pas del 
temps quant a la sostenibilitat per deixadesa o 
manca d’atenció.
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Els resultats de la diagnosi ambiental (dades 
d’interès, resum de punts forts i febles, etc.) 
s’haurien de comunicar i explicar al conjunt de 
la comunitat educativa. Amb aquest exercici 
de posada en comú es busquen dos objectius 
essencials com, en primer lloc. sensibilitzar, pel 
que fa al medi ambient, sobre com és el cen-
tre, què hi funciona bé i què caldria millorar del 
dia a dia del centre i, en segon lloc, animar a la 
participació, la discussió i la presa de decisions 
consensuada sobre la planificació futura (pla 
estratègic i plans anuals).

3. Comunicació 
dels resultats

Per difondre els resultats pot ser interessant 
confeccionar una petita nota resum i utilitzar ca-
nals presents a l’escola com la correspondència 
(en paper o electrònica), un article en alguna 
publicació del centre (revista de l’escola, etc.), o 
bé emprar Internet. No obstant això, també pot 
ser molt recomanable dinamitzar alguna tècni-
ca de participació (fòrums, assemblees, taules 
rodones, etc.) perquè, a banda de comunicar 
els resultats de la diagnosi ambiental, es pu-
guin comentar i serveixin per generar un debat 
constructiu.




