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El Col·legi Badalonès, d’acord amb els criteris de la xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya de la 
qual en forma part i en consonància amb la seva política de qualitat estableix la seva política 
mediambiental amb l’objectiu de conscienciar als membres de la comunitat educativa en els 
valors mediambientals i de sostenibilitat així com de minimitzar l’impacte de la seva activitat 
sobre el medi tot incorporant la millor tecnologia ambiental disponible que sigui 
econòmicament viable. 
 
Per a complir amb aquest compromís amb la societat, el Col·legi Badalonès adopta els 
següents principis d’actuació orientats cap a la millora contínua: 
 

1. Complir amb la legislació mediambiental vigent aplicable, així com amb qualsevol 
compromís mediambiental subscrit de manera voluntària pel  Col·legi Badalonès. 

2. Incloure en els documents docents la preocupació pel medi ambient: Projecte 
educatiu de centre, projectes curriculars i programacions didàctiques. 

3. Incorporar el procediment de Gestió ambiental en el Sistema de gestió de la qualitat 
del Col·legi. 

4. Promoure bones pràctiques mediambientals entre els seus proveïdors i adopta les 
mesures oportunes per tal que aquells que desenvolupen la seva activitat, en alguna de 
les dependències del Col·legi, compleixin amb les directrius que s’hi apliquen. 

5. Utilitzar criteris mediambientals en els processos de planificació i presa de decisions.  

6. Aplicar en els processos i activitats del centre, la regla de les 3R’s: Reduir, Reutilitzar 
i Reciclar.  

7. Informar i promoure l'autoreflexió al personal docent, personal no docent, famílies i 
alumnes dels efectes que poden tenir les nostres accions en el medi ambient i els 
beneficis de la cura de l’entorn. 

8. Donar exemple continu a l’alumnat amb conductes que demostrin el compromís amb 
el medi ambient. 

9.  Fomentar la participació de tota la comunitat educativa amb la finalitat de 
promocionar la cultura mediambiental i assolir els objectius proposats a través del Comitè 
Ambiental. 

10.  Realitzar activitats de formació i informació en matèria de medi ambient dirigides a 
l’alumnat, al personal docent i no docent. 

 
Aquests principis es despleguen a través de les següents actuacions: 

 
• Plantejament d'uns objectius específics establerts en un pla anual i en el llistat 
d’objectius prioritzats (quadrianual) i la  organització de les actuacions  per assolir-
los. 
 
 

La Direcció del Col·legi Badalonès impulsarà la millora ambiental i assignarà els recursos 
necessaris per tal d'assegurar la implantació de la Política Ambiental. 

 
 
La Direcció, 11 de gener de 2016 


