Pla d’acció
Nom de l’escola
Sistema educatiu

Andorrà

Període de validesa del pla d’acció

201 _ / 201 _

Espanyol

Francès

1. Dades bàsiques
1.1. Contacte
Adreça completa
Telèfon

Fax

Adreça electrònica
Web / bloc

No

Sí

URL:

Xarxes socials

No

Sí

Quines?

1.2. Comissió Escola Verda
Responsables de la Comissió
Nom i cognoms

Adreça electrònica

Membres de la Comissió
Nom i cognoms
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Grup escolar

(alumnes, professors, membres de l’Associació
de Pares i Mares o personal no docent)

Atribucions

(descriviu si hi ha atribucions específiques dintre de
la Comissió)

Membres de la Comissió
Nom i cognoms
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Grup escolar

(alumnes, professors, membres de l’Associació
de Pares i Mares o personal no docent)

Atribucions

(descriviu si hi ha atribucions específiques dintre de
la Comissió)

2. Síntesi del pla d’acció i cronograma
Feu servir aquestes taules per exposar el pla d’acció del centre, emprant una única taula per al vector ambiental principal i no més d’1-3 vectors ambientals
secundaris (repliqueu la taula de vector ambiental secundari en cas que ho necessiteu).

VECTOR AMBIENTAL [1] (principal):
(esmenteu quin vector ambiental dels proposats a la diagnosi centrarà el gruix de les accions de millora ambiental per a aquest curs escolar)

Objectius específics

Accions previstes

(desenvolupeu més en detall quins objectius particulars
treballareu pel vector ambiental corresponent)

1.1

A 1.1

1.2

A 1.2

1.3

A 1.3

1.4

A 1.4

1.5

A 1.5

1.6

A 1.6

1.7

A 1.7

1.8

A 1.8

1.9

A 1.9

1.10

A 1.10
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Cronograma
(determineu amb la màxima
concreció possible quan es
portarà a terme l acció)

VECTOR AMBIENTAL [2] (secundari):
(esmenteu quins altres vectors ambientals treballareu però amb menys dedicació durant el curs escolar)

Objectius específics

Accions previstes

Cronograma

(desenvolupeu més en detall quins objectius particulars
treballareu pel vector ambiental corresponent)

(una acció per objectiu)

(determineu amb la màxima
concreció possible quan es
portarà a terme l acció)

2.1

A 2.1

2.2

A 2.2

2.3

A 2.3

2.4

A 2.4

2.5

A 2.5

2.6

A 2.6

2.7

A 2.7

2.8

A 2.8

2.9

A 2.9

2.10

A 2.10
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VECTOR AMBIENTAL [ ] (secundari):
(esmenteu quins altres vectors ambientals treballareu però amb menys dedicació durant el curs escolar)

Objectius específics

Accions previstes

Cronograma

(desenvolupeu més en detall quins objectius particulars
treballareu pel vector ambiental corresponent)

(una acció per objectiu)

(determineu amb la màxima
concreció possible quan es
portarà a terme l acció)
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3. Descripció de les accions
Feu servir aquestes fitxes per descriure en detall les accions esmentades en la síntesi del punt anterior.
(Feu servir una fitxa per acció. La podeu utilitzar tants cops com necessiteu.)

Acció A/__				

Prioritat:

Alta

Mitjana

Baixa

Nom de l’acció:
Vector ambiental:
Categoria: Gestió ambiental

Bones pràctiques

Objectius específics:

Responsables:
Destinataris:
Data prevista de realització:
Descripció de l’activitat

Material i mètodes

Propostes de comunicació

Notes

Proposta d’indicador d’avaluació:
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Ambientalització curricular

Acció A/__				

Prioritat:

Alta

Mitjana

Baixa

Nom de l’acció:
Vector ambiental:
Categoria: Gestió ambiental

Bones pràctiques

Objectius específics:

Responsables:
Destinataris:
Data prevista de realització:
Descripció de l’activitat

Material i mètodes

Propostes de comunicació

Notes

Proposta d’indicador d’avaluació:
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Ambientalització curricular

4. Comunicació
Feu servir aquesta taula per descriure les accions de comunicació que portareu a terme durant el curs

Nom de l’acció Mitjà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Responsables

Destinataris

Cronograma

Descripció

Apunts i notes
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