
 
 

O COMITÉ AMBIENTAL DO CENTRO 

Comité Ambiental, é un grupo formado por profesores, alumnado, pais/nais, resto da 
comunidade, colectivos sociais, concello etc. que ten como tarefa fundamental levar 
a cabo as distintas fases do desenvolvemento da Axenda 21 escolar, que describimos 
máis abaixo: 

Fase de sensibilización e motivación 

O Comité Ambiental terá que sensibilizar á maioría da comunidade educativa para 
que participe e se sinta comprometida coa idea, o que significaría non só participar, 
senón tamén implicarse no proxecto. O Comité Ambiental:  

 1 Coordinará accións, comunicará situacións e avances, planificará reunións...  

 2 Motivará para participar mediante a implicación e a asunción de 
responsabilidades por parte das persoas e colectivos adheridos(profesores, 
alumn@s, pais/nais, resto da comunidade, colectivos sociais, )  

 3 Establecerá metodoloxías de participación: horarios, lugares de debate e 
reflexión conxunta...  

 

Axenda 21 escolar de Galicia 



Fase de diagnose e planificación 

 

O Comité Ambiental xunto coa Comunidade Educativa deberá:  

 1 Seleccionar os instrumentos para realizar a diagnose.  

 2 Diagnose: diagnosticar significa revisar a xestión ambiental, identificar os 
problemas, facer unha revisión do clima social ou da participación na 
comunidade.  

 3 Dar prioridade aos problemas máis urxentes, formulando os obxectivos a 
alcanzar e estudando as posibles solucións para acadar eses obxectivos.  

 4 Elaborar un plan de acción significa identificar qué cambios queremos 
introducir e planificar a execución das accións:  

 Determinar responsables  

 O tempo de realización  

 Deseño das actividades a desenvolver  

 

Un dos aspectos mais necesarios e importantes desta fase é facer unha revisión 
curricular; as programacións e os diversos contidos desenvolvidos na aula e nos 
libros de texto.  



Fase de acción 

Unha vez realizada a diagnose o Comité Ambiental e a Comunidade Educativa 
deberán realizar:  

 1 As accións planificadas.  

 2 Cada unha das actividades programadas dentro das accións. Os cambios a 
introducir poden ser:  

 Cambios técnicos que requiren unha inversión (grande ou pequena).  

 Cambios organizativos: cambios de uso de recursos e materiais, de 
realización de tarefas? 

 Cambios persoais: cambiar hábitos individuais ou colectivos do alumnado, do 
profesorado, do persoal non docente?  

Fase de avaliación 

O Comité Ambiental:  

 1 Elaborará estratexias e instrumentos de avaliación ( da participación no 
proxecto, da execución de actividades, etc)  

 2 Valorará conxuntamente os resultados.  

 3 Elaborará conclusións presentes e futuras. 


