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SETMANA DE LA SOSTENIBILITAT 

Durant aquesta setmana, a l’escola, portarem a terme la setmana de la sostenibilitat. Els  alumnes 
de Cicle Superior a partir de diferents activitats treballaran què vol dir aquest concepte, 
“sostenibilitat” i com podem contribuir a millorar el nostre entorn.  A finals de setmana i amb totes 
les conclusions obtingudes, ells seran els encarregats de sensibilitzar, a la resta d’alumnes i a tota 
la comunitat educativa de l’escola, la importància a incorporar en tots els aspectes que ens 
influeixen en la nostra vida diària. 

Hem d’educar als nostres alumnes i fer-los veure que no pot ser possible que les persones 
contaminem a un ritme més ràpid del que la Terra i el Medi Ambient són capaços d’assimilar i de 
processar, hem d’implicar-nos en la mesura de les nostres possibilitats en realitzar una eliminació 
sostenible i natural dels residus. Adonant-nos que molts dels recursos que fem servir no són 
renovables i que per tant, no són infinits. 

En la mateixa línia indicar-vos que la nostra escola és escola certificada com a ‘ESCOLA LLIURE 
DE MERCURI’, el qual entre d’altres es podia trobar en els llums dels projectors. Els nostres 
projectors són tots CASIO i per tant ‘lliure de mercuri’. 

I és en aquest sentit, que els hem de fer adonar que molts dels productes i dispositius electrònics 
(telèfons mòbils, consoles, ordinadors, etc. ) que fan servir tenen una planificació de vida útil, el 
que se’n diu “obsolescència programada”, terme que està molt en boca en l’actualitat. Molts 
d’aquests productes tenen un període calculat pel fabricant de vida útil i en poc temps es tornen 
obsolets o inservibles.  

L’objectiu és que durant aquests dies els nostres alumnes arribin a diferents conclusions, adonant-
se per ells mateixos de la importància de ser responsables en el consum de  productes, evitant el 
consumisme, i sensibilitzant-se en la importància per al nostre futur en contribuir amb la 
sostenibilitat del medi ambient.  

Volem des de l’escola impulsar la sostenibilitat i que tota la comunitat educativa siguem partícips 
d’aquest canvi, fent un acte de consciència sostenible que ens faci pensar en un futur més 
responsable. 
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