1000 EUROS PER A SALVAR EL PLANETA.
L’Institut Universitari d’Investigació d’Ingenieria de l’Aigua i el Medi Ambient (IIAMA) de
la Universitat Politècnica de València dona 1000 euros a un projecte d’alumnes de
secundària. El projecte ha sigut financiat en la Convocatòria d’Ajudes per al Foment de la
Cultura Científica, Tecnologia i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i
la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència e Innovació. L’objectiu final del projecte
es resaltar la importància de posar en valor la investigació i la seua divulgació a la societat.
Així doncs, el projecte “Millorem l’IES, salvem al planeta” pretén posar en marxa una
campanya per fomentar la reducció dels residus i aconseguir una institut més sostenible.
Des de l’IES Maria Enríquez de Gandia s’han proposat com a objectiu contribuir a l’objectiu
de dsenvolupament sostenible 12, que és producció i consum responsable.
Aquesta campanya es divideix en cuatre fases : La primera fase és la de consienciació, amb
la que intentem que la comunitat educativa es consciencie de la necessitat de cuidar el món, i
cal fer-ho començant per casa nostra, que durant 6 o 7 hores al dia, és l’institut.
La segona fase fa referència al pati i les zones comunes. En ella es pretén reduir l’ús
d’embolcalls de plàstic i paper d’alumini que s’utilitzen per a l’esmorzar, però, sobretot, es
vol aconseguir que aquestos embolcalls queden dipositats en les papereres i no al sòl.
La tercera fase l’hem anomenada “Aules sostenibles”, ja que el que busquem és reduir el
consum elèctric de les aules. Per a aconseguir-ho, a l’hora del pati, s’avalua l’estat de les
aules puntuant si estan les llums, el projector i ordinadors encesos o apagats.
Finalment, la quarta fase és l’avaluació i seguiment, on s’identificarà l’aula més sostenible.
Com a activitats complementàries de la campanya hem fet alguns videos de conscienciació,
contes i alguns murals. Totes les accions que estem portant endavant estan publicades a un
blog de la Universitat.
El principal objectiu és conscienciar la gent de què sols hi ha un planeta i crear en ells l’hàbit
de cuidar-lo i manterir-lo net. Esperem que, amb la col·laboració de tots, pugam aconseguir
el nostre desig, que és tindre el centre net i bonic abans que acabe el curs. La millora del
centre, és un petit pas per borrar la contaminació al món. Junts ho podem fer!

