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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 

  
 

 Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognom 
Gemma Bley Enric Codina Olga Quesada  

Càrrec 
Coordinadora Medi 

Ambient 
Coordinador  de Qualitat Directora 

Data 
19-des-13 19-des-13 19-des-13 

 

 
 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució 

00 19-oct-09 Creació del document Web 

01 19-des-13 Adequació a la nomenclatura i normativa vigent Web 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest procediment és mantenir identificats els aspectes ambientals relacionats 
amb l’activitat de l’Institut, procedir a la seva avaluació i establir la priorització  per tal de reduir 
o eliminar el seu impacte. 

2. ABAST 

Totes les activitats que es realitzen a l’Institut i que tenen o poden tenir impactes ambientals, 
així com a aquelles activitats i serveis relacionats sobre els quals el centre pot influir. 

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Aquest procediment operatiu ha estat elaborat d’acord amb: 
- El manual de gestió de l'Institut. 
- El Projecte Educatiu de Centre. (PEC) 
- Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 
- Programació general Anual (PGA) 
- Norma UNE EN ISO 14001 

4. RESPONSABILITAT 

L’elaboració, revisió i actualització d’aquest document és del coordinador/a de Mediambient. El 
manteniment i distribució és responsabilitat del Coordinador/a de Qualitat i l’aprovació és 
responsabilitat de la direcció. La responsabilitat de les actuacions és del coordinador/a 
mediambiental que d’acord amb els caps de departaments revisarà la graella d’identificació i 
avaluació dels aspectes ambientals. 
El coordinador/a de medi ambient en el si de la comissió ambiental  determinarà els objectius i 
fites ambientals, realitzarà el seu seguiment i avaluació. 
El coordinador/a de medi ambient mantindrà els registres d’acord amb el procediment de 
registres del sistema de gestió. 

5. VOCABULARI 

D’acord amb la norma ISO 9001 
D’acord amb el que està establert a la norma ISO 14001 
PAS, Personal d’administració i serveis 
RSU, residus assimilables a urbans. 
RII, residus industrials inerts. 
RP, residus perillosos. 
RS, residus sanitaris si s’escau. 
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6. ACTUACIÓ 

Cada curs els caps de departament on es produeixen activitats que impacten  o poden impactar 
en el medi ambient, d’acord amb el coordinador/a de medi ambient revisen i/o actualitzen la 
taula d’avaluació amb els aspectes ambientals que es produeixen en la seva àrea de 
responsabilitat , així com l’avaluació de l’impacte que presenten.  
 
També informen a tot el personal de l’Institut de les diferents accions que es despleguen per tal 
d’eliminar o reduir els aspectes ambientals negatius que es generen a l’Institut. 

6.1 Planificació i identificació d’aspectes ambientals. 

Cada curs la comissió ambiental revisa els aspectes que impacten negativament i positivament 
en el medi ambient. D’acord amb això revisa si s’escau  aquest procediment, per tal d’abordar 
noves situacions que puguin produir i/o millorar la eficàcia i eficiència d’aquest procediment. 
 
Els aspectes mediambientals propis de l’activitat de l’Institut són: 
 
Formació i sensibilització de l’alumnat i el professorat. 

L’alumnat es format a través de l’establert en el Projecte curricular de l’Institut. 
L’alumnat participa de les activitats de sensibilització que organitza l’Institut d’acord 
amb el PCC i el Pla d’Acció Escola Verda. 
L’institut rendeix comptes de la seva activitat al Claustre i Consell Escolar i dona 
publicitat de la seva activitat ambiental a la web. 
El professorat ha aprovat, coneix i treballa per tal d’aconseguir l’establert a la Política 
de l’Institut. 

Consums de matèries primeres i recursos naturals: 
Aigua, paper. 

Ús d’energia: 
 Gas natural, electricitat. 

 Abocaments: 
Aigües residuals 

Emissions: 
Fums caldera calefacció, fums vehicles taller automoció, fums soldadura taller 
automoció i manteniment. 

Sorolls: 
Classes aulari. 
Passadissos. 
Tallers. 

Contaminació del terra: no n’hi ha 
Residus: 

Paper 
Cartutxos tinta i tòner 
Piles 
Olis de cotxe 
Plàstic, llaunes i tetra-brick 
Vidre 
Fluorescents 
Taladrines 
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Acers, alumini i els seus aliatges. 
Bateries 
Maquinari electrònic 
Pantalles 
Residus químics 

 
Amb aquesta revisió s’actualitza, si s’escau, en la taula d’avaluació on s’identifiquen i avaluen 
els aspectes ambientals que genera l’Institut. 

6.2 Avaluació d’aspectes ambientals. 

Els aspectes ambientals s’avaluen d’acord amb diferents criteris per tal de determinar  els que 
són més significatius i s’han d’atendre de manera prioritària pel sistema de gestió. Per  això es 
valora la quantitat, entesa com un valor qualitatiu que li donem en funció del volum en 
l’activitat de l’Institut, que tingui (valors: 1 gens a 3 molt) la toxicitat, entesa com la capacitat de 
generar alteracions negatives en els éssers vius ( valors: 1 gens a 3 molt). 
 
Els aspectes que estan inclosos en el pla ambiental han de respondre, a més de l’anterior, a 
criteris en els quals l’Institut pot intervenir com: 
Possibilitats tecnològiques per a la seva eliminació, canvi, reducció i/o transformació. 
Opinions i suggeriments de les persones del centre. 
Requisits legals. 
Pràctiques ambientals de proveïdors, embalatge i transport. 
Pràctiques ambientals amb empreses gestores de material reciclat. 
Criteris propis del centre. 
Gestió de residus 
D’altres 
 
També aquests criteris els valoritzarem com en el cas anterior (valors: 1 gens important a 3 
molt important) 
 
Per últim tindrem en compte a l’hora de ponderar l’aspecte ambiental la probabilitat de què 
succeeixi un impacte negatiu i la freqüència amb la que succeeix a l’Institut. (valors: 1 no passa 
habitualment/ poca probabilitat de què passi a 3 passa sovint / alta probabilitat de que passi) 
 

6.3 Priorització d’aspectes en el pla ambiental. 

Els aspectes avaluats seran significatius (S) si la quantitat multiplicada per la toxicitat i els 
criteris propis de l’Institut, arriba a valors elevats, els quals en aquest cas, seran tractats de 
manera prioritària. 
A) 1-4   Poc important (verd) 
B) 5-16  Important (groc) 
C) 17-81 Molt important (vermell) 
 
 
Els resultats de l’avaluació s’analitzaran  anualment per la coordinació ambiental en la revisió 
del sistema ambiental per la direcció i es determinarà en la planificació anual ambiental el 
seguiment dels objectius i fites.     
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A títol d’exemple es mostra la següent taula d’avaluació: 
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1         

2  
  

 
 

    

3  
      

 
 

6.4 Indicadors 

Els indicadors mediambientals estan gestionats en els procés de gestió ambiental de l’Institut. 

7. REGISTRES 

Una taula com la del punt 6.3 serà revisada i costudiada pel coordinador/a de medi ambient 
anualment. 
 
 
 
 
 
 

8. ANNEXOS 

 

N
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? 
Accions realitzades i resultats 

1 Formació i 
sensibilització de 
l’alumnat i el 
professorat 

3 1 3 3 27 
Si 

PCC 

UD FOL 
Pla d’Acció de Mediambient. 
Accions PAT ESO 

2 Consums de matèries 3 1 3 3 27 Parcialme Aixetes automàtiques 
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primeres i recursos 
naturals 

nt Falta mesurar consums 

3 Ús d’energia 
3 1 3 1 9 

Parcialme
nt 

Llums es queden enceses 
Calefacció central 

4 Abocaments 1 1 2 1 2 Si No hi ha abocaments significatius 

5 Emissions 
1 1 3 1 3 Si 

Control fums caldera 
Recuperació gasos soldadura en 
algun cas 

6 Sorolls 
2 2 3 2 24 

Parcialme
nt 

S’ha demanat RAM per a 
insonoritzar aules 

7 Contaminació del terra 1 1 1 1 1 Si No hi ha aspectes negatius 

8 Residus: 

3 2 3 2 36 
Parcialme

nt 

Recollida paper 
Recollida de taladrina 
Recollida piles 
Recollida olis automoció 
Recollida cartutxos i tòners 

9 Residus propis del 
laboratori 

2 3 3 3 54 si 
Recollida de residus pels gestors 
del departament d’educació 

10         

11         

 ...        

 


