Memòria d’avaluació
Nom de l’escola
Sistema educatiu

Andorrà

Període de validesa del pla d’acció

201 _ / 201 _

Espanyol

Francès

1. Dades del centre
Adreça completa
Telèfon

Fax

Adreça electrònica
Responsable de la
Comissió Escola Verda
Adreça electrònica

2. Avaluació dels objectius
* Per representar el grau d’acompliment dels objectius podeu fer servir un codi de colors: verd = l’indicador marca un estat correcte o tendència de millora
positiva, groc = l’indicador implica una situació ambiental regular (ni positiva ni negativa, absència de canvis significatius, etc.), vermell = l’indicador marca un
estat ambiental o una tendència negativa; o bé un número de 0 a 10, 0 estat deficient, 10 estat immillorable.

Vector
ambiental

Objectius específics
(esmenteu els objectius específics
descrits a la síntesi del pla d’acció)
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Grau
d’acompliment
dels objectius*

Comentaris
(afegiu la informació d’interès que cregueu convenient per completar la
informació de l’indicador del grau d’acompliment)

3. Avaluació de les accions
* Per representar el grau d’acompliment dels objectius podeu fer servir un codi de colors: verd = l’indicador marca un estat correcte o tendència de millora
positiva, groc = l’indicador implica una situació ambiental regular (ni positiva ni negativa, absència de canvis significatius, etc.), vermell = l’indicador marca un
estat ambiental o una tendència negativa; o bé un número de 0 a 10, 0 estat deficient, 10 estat immillorable.

Accions previstes Vector
(esmenteu una per una les
ambiental
accions recollides en les fitxes
de la secció 3 del pla d’acció)
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Indicador de
seguiment
proposat i
resultat

Prioritat Grau
d’acompliment
dels objectius*

Comentaris
Descriviu breument com s’ha desenvolupat l’acció
i aporteu-ne dades d’interès (participants, canvis
d’horari, etc.)

Accions previstes Vector
(esmenteu una per una les
ambiental
accions recollides en les fitxes
de la secció 3 del pla d’acció)

El pla d’acció

Indicador de
seguiment
proposat i
resultat

Prioritat Grau
d’acompliment
dels objectius*

Comentaris
Descriviu breument com s’ha desenvolupat l’acció
i aporteu-ne dades d’interès (participants, canvis
d’horari, etc.)

4. Avaluació de les accions de comunicació
* Per representar el grau d’acompliment dels objectius podeu fer servir un codi de colors: verd = l’indicador marca un estat correcte o una tendència de millora
positiva, groc = l’indicador implica una situació ambiental regular (ni positiva ni negativa, absència de canvis significatius, etc.), vermell = l’indicador marca un
estat ambiental o una tendència negativa; o bé un número de 0 a 10, 0 estat deficient, 10 estat immillorable.

Accions previstes
(esmenteu una per una les accions de
comunicació recollides al pla d’acció)

El pla d’acció

Grau
d’acompliment
dels objectius*

Comentaris
Descriviu breument com s’ha desenvolupat l’acció de comunicació i aporteu-ne dades d’interès
(participants, acollida, etc.)

5. Conclusió i propostes de futur
Valoreu de forma sintètica quins han estat els encerts (punts forts) i els problemes (punts febles) que s’han donat en el desenvolupament del pla d’acció i
assenyaleu com ha millorat i com ha pogut veure’s desfavorida l’ambientalització del centre.

Vector ambiental

Punts forts (+)

Punts febles (-)

Vector ambiental

Millores

Empitjorament
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Comentaris

(afegiu la informació d’interès que cregueu convenient)

Comentaris

(afegiu la informació d’interès que cregueu convenient)

Propostes de futur

Esmenteu quins aspectes o quines accions poden ser importants de treballar en el proper pla d’acció
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