A PARTIR DE DILLUNS DIA 24
D’OCTUBRE TORNA A COMENÇAR EL
CONCURS:"EL GRUP MÉS
ECOLÒGIC" !!!!!!
Aquest concurs consisteix a valorar quin és el grup que té unes actituds més
respectuoses amb el medi ambient i amb la neteja i ordre de l'aula. Per això es
tindran en compte els següents punts:
1. Valoració de l'aula:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Utilització correcte de les papereres de recollida selectiva.
Utilització dels llums en funció de la lluminositat de l'aula.
Aquests han de quedar sempre apagats en abandonar l’aula.
Manteniment de l’ordre de les taules i cadires. Aquestes
hauran de quedar totalment col.locades en abandonar l’aula.
No embrutar amb pintades ni les taules ni les cadires ni
tampoc la pissarra.
Neteja a l'aula, haureu d’anar especialment en compte després
de la realització de murals o feines que impliquin tallar paper.

2. Valoració de les zones comunes. Els passadissos sumaran a totes les
aules d'aquell passadís, per tant heu de mantenir especialment cuidat la
part del passadís que dona accés a la vostra aula.

Aquest dos punts seran valorats per professors i un grup d’alumnes
del centre que formen part de la comissió ambiental. Aquestes
persones seran les encarregades de revisar les aules i podran accedir
a elles en temps de pati o en hora de classe, sempre i quan el/la
professor/a, que estigui en aquella aula, ho permeti. PENSAU QUE
NO SABREU QUAN PASSEN !!!
3. Valoració d'iniciatives individuals que pugui tenir el grup
3.1 Col·laboració en activitats de disseny de cartells per fomentar
actituds respectuoses cap el medi.

3.2 Portar informació interessant per al taulell ecològic de l’entrada del
centre, com la noticia de la setmana.
3.3 Qualsevol iniciativa que se us pugui ocorre.

Aquest punt el valorarem els professors de la comissió ambiental, les
iniciatives individuals donaran punts a tot el grup. Quan tingueu una
iniciativa per ser valorada, podeu deixar un avís dins la bústia de la
comissió ambiental que hi ha al taulell ecològic de l’entrada del
centre. En el cas de portar una noticia la podeu deixar directament
dins la bústia i nosaltres la penjarem. En ambdós casos no oblideu
posar el GRUP, en cas contrari no sabrem de qui és l’iniciativa i no la
podrem puntuar.
ANEU EN COMPTE QUE CONDUCTES IRRESPECTUOSES US
PODEM TREURE PUNTS!!!
4. Les conductes poc respectuoses amb el mediambient es penalitzaran
amb 5 punts que es restaran a tot el grup.

Això ho pot valorar qualsevol professor del centre en qualsevol moment i en
qualsevol aula a pesar de que no sigui la vostra referència, això vol dir que
també conten els LABORATORIS, AULES DE PLÀSTICA, MÚSICA,
INFORMÀTICA, TALLERS DE TECNOLOGIA... i també EL PATI, així com
també la vostra conducta durant el buidatge dels contenidors de recollida
selectiva. ANEU EN COMPTE AMB EL QUE FEU !!!!

El concurs comença el dilluns 5 De novembre i no s’acabarà fins el mes de maig.
Les valoracions es faran setmanalment i amb les següents qualificacions:
0 malament
1 regular
2 bé
3 molt bé

MOLTA SORT A TOTS I

ÀNIMS!!!!!!

