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ECOPLAN NO
LAXEIRO
Xustificación

O presente proxecto xustíficase na necesidade de abordar a educación ambiental como parte

dun proceso permanente no cal o alumnado e a comunidade educativa adquira conciencia do

medio e aprendan os coñecementos, os valores, as destrezas, a experiencia e tamén a

determinación que lles capacite para actuar, individual e colectivamente, na resolución dos

problemas ambientales presentes e futuros.

Nel incluíronse unha serie de actividades coas que se pretende informar, sensibilizar e actuar

para mellorar aspectos no centro educativo en relación ao uso dos recursos e a xestión de

residuos así como concienciar a todo o alumnado e comuniade para extrapolar o aprendido a

outros ámbitos da súa vida.

Obxectivos
1. Reducir a pegada de carbono do centro.

2. Desenvolver o sentido da responsabilidade e tomar conciencia dos problemas

relacionados co medio ambiente, as súas causas, consecuencias e solucións.

3. Valorar a situación de emerxencia climática na que nos atopamos.
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4. Visualizar o problema da xeración de residuos e fomentar a súa non xeración.

5. Fomentar o interese polo medio ambiente e a participación activa da comunidade

escolar na súa protección e mellora.

6. Axudar as persoas a desenvolver o sentido da responsabilidade e a tomar conciencia da

urxente necesidade de prestar atención ao problemas do medio ambiente, para asegurar

que se adopten medidas axeitadas ao respecto.

Procedemento
O proxecto desenvolveuse en varias fases: coñecemento e sensibilización previa, organización e

planificación, diagnóstico e plan de acción e difusión,  con diferentes actividades asociadas:

1. Sensibilización previa:

ACTIVIDADES PREGUNTA GUÍA  / CÓDIGO QR DA ACTIVIDADE

1 .Obxectivos do

desenvolvemento sostible sen

cumprir.

Cales son os ODS? Están acadados? Que
queda por facer?

2 .SOS planeta.
Cales son os principais problemas ambientais aos que nos
enfrontamos?
Cales son as causas, as consecuencias
para a vida no planeta e as medidas
correctoras a tomar?
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3 .Experimentación sobre as

causas do incremento do efecto

invernadoiro.

Que é o efecto invernadoiro? Os gases na atmosfera
provocan un aumento da temperatura?

4. A pegada ecolóxica.
Que superficie de terreo precisamos para obter os
recursos que usamos e que asimilie os residuos que
xeramos? E sostible o noso modo de vida?

5. A economía circular.
Como abandonar o modelo lineal actual de
"tomar-facer-desperdiciar"? En que consiste a alternativa
coñecida como economía circular?

6. Descubre e informa.
Que prácticas negativas ou mal xestionadas na contorna
máis próxima (fogar, escola ou concello) detectamos e de
que xeito podemos informar e cambiar a
situación?
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7. RSU : alternativas e

separación en orixe.

Separamos os residuos en orixe de forma correcta? A
onde van a parar unha vez que os
depositamos nos diferentes
contenodores? En que consiste a
compostaxe?

2. Organización e planificación para actuar no IES.

Creación e delimitación de funcións do comando verde: auditoría do IES, lgo comado verde,
informe da situación, medidas correctoras e accións, informe ao equipo directivo, infografías.

3. Diagnóstico.

8. Ecoauditoría do fogar.
Son os nosos hábitos nos domicilios respetuosos co medio
ambiente? Como podemos incorporar accións sinxelas e
mudar costumes que permitan reducir o consumo de
recursos no fogar e facer unha axeitada
xestión dos residuos que xeramos?

9. Obradoiro e ecoauditoría de
residuos no IES.

Que aspectos debemos auditar no IES? A que conclusións
chegamos unha vez realizada a
ecoauditoría no noso centro educativo.
Ver informe resumo.

4. Plan de acción e difusión.
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Acordamos para este curso actuar na xestión dos residuos e busca de material escolar máis

sostible, pospoñendo a actuación sobre a enerxía e a auga para o próximo curso.

Acción. Análise e interpretación dos
resultados da auditoría de residuos.
Identificación das medidas correctoras e
acción.

Que medidas correctoras e accións podemos
levar a cabo para mellorar a situación?

Difusión. Execución das medidas
propostas: informe ao equipo directivo e
cafetería, infografías informativas co plan
de mellora, deseño do logo.

De que xeito podemos solicitar colaboración e
informar dos cambios que propoñemos?

PRODUTOS FINAIS E  ENLACES PARA VER OS RESULTADOS

● Mapa coa situación dos colectores para a separación de residuos no IES.
● Chaleco co logo do “comando verde” e nome.
● Listado de material escolar ecolóxico.
● Infografía: material escolar máis sostible.
● Infografía: onde se deposita cada residuo?
● Informe ao equipo directivo con propostas de mellora: novos materiais, xestión de

residuos, produtos cafetería…

PROPOSTAS PRÓXIMO CURSO
● Colocación dos colectores de residuos.
● Impresión das infografías.
● Auditoría e actuación no ámbito da enerxía e auga.
● Taller de elaboración de xabón.
● Taller de reciclaxe de papel.
● Documental “Mañana”

Resultados e conclusións.
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Cada día levamos a cabo accións que poden semellar insignificantes e non relevantes, pero
en realidade comportamentos que adoptamos a diario e que asumimos como normais
están facendo que deterioremos  o noso fogar, o único lugar onde podemos existir.

Cando comezamos con este proxecto, comezamos por aprender acerca das ODS, unha das
grandes iniciativas a nivel mundial, pero que engloba accións que podemos facer cada un de
nós. Tamén aprendimos sobre o efecto invernadeiro e as consecuencias de alterar este
fenómeno natural. Destacamos a importancia de cambiar o noso modelo de economía lineal a
unha economía circular, poñendo en práctica as 7R e dando exemplos de cada unha delas.
Calculamos a nosa pegada ecolóxica tendo en conta a nosa alimentación, gasto de auga, gasto
en transporte… Xa por último, fixemos unha ecoaditoría en cada un dos nosos fogares e tamén
no centro e aprendimos a identificar os problemas e a propoñer medidas de actuación e
accións para remedialos.

Despois de todo este curso vendo a cantidade de posibilidades que temos para manter vivo o
noso planeta, decidimos tomar medidas que todos somos capaces de levar a cabo nas nosas
casas, como separar residuos, reducir o tempo das billas abertas, implantar luces led, optar por
productos de proximidade e ecolóxicos, roupa máis sostible… Tamén decidimos actuar no noso
centro e informar aos estudantes a través de infografías, ademáis solicitar a instalación de
colectores para a separación de residuos. Outros compañeiros estiveron escribindo un informe
para a directiva do centro para que estas e outras medidas se fagan realidade.
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