Al nostre institut consumim a la consergeria
anualment, per fer fotocòpies, més 700.000
fulls de paper, que pesen 3500 kg.

Un arbre gran, de més de 20 anys, pesa 240 kg
i d’ell es poden obtenir 100 kg de paper,
s’aprofita un 42% del pes de la fusta.

Si fem números veurem que estem propiciant
la tala de més de 35 arbres grans al cap d’un
any.

El paper reciclat és més bonic que el de pasta verge, té
un aire rústic, de pergamí, que fa caliu. (el seu color és
natural perquè no es fan servir productes químics
contaminants per a blanquejar-lo) i la seva qualitat és la
mateixa.
El blanquejament de la pasta verge requereix la
utilització de peròxid d'hidrogen o diòxid de clor que
són substàncies altament contaminants.
Fent-lo servir evitarem que es talin més arbres, que es
contamini el medi ambient i que es consumeixi aigua i
energia (per triturar fusta i fabricar pasta de paper
verge).

Veient com estan els
abocadors, en l’actualitat
podem arribar a la
conclusió que alguna
cosa està fallant.
No es normal talar milions
d’arbres per fabricar
paper i després llençar-lo
a les escombraries en
lloc d’aprofitar-lo per a
fabricar paper nou.

Aquest any ens hem proposat millorar la
recollida de paper usat i la seva
reutilització
Hem millorat molt l’organització per aconseguir-ho:
L’equip directiu està molt compromès
-

El cap d’estudis assisteix a les reunions del comitè
ambiental.

-

Els alumnes han elegit dos delegats ambientals
representants
de cada grup.

-

Fem reunions periòdiques els professors del comitè
ambiental i aquests alumnes.

-

Ens hem coordinat amb el personal de neteja

-

Hem col·locat noves papereres en les aules, sense bossa,
clarament diferents dels cubells de brossa no reciclable.

-

Cada paperera té un cartell que indica la seva utilitat.

-

Hem destinat una zona al pati pels contenidors on es buiden
les papereres de les aules.

-

Sobre els contenidors hem situat una gran pancarta que
indica la seva funció.

-

Un alumne de cada classe, cada setmana, a l’hora de tutoria,
buida la paperera al contenidor del pati.

-

Un professor del comitè ambiental i els alumnes de l’aula
taller, buiden setmanalment els contenidors del pati en el
contenidor de carrer (el destinat a paper i cartró que recull
selectivament l’ajuntament).

-

Estem quantificant la massa de paper que recollim.

A més a més també hem revifat la
campanya “Gira pàgina”
A totes les aules hi ha una capsa, o un calaix de
la taula del professor, amb l’etiqueta:
“Gira pàgina”

El tutor s’encarrega de ficar-hi paper que ha
estat utilitzat per una cara però encara té l’altra
disponible.
Aquest paper està a la lliure disposició pels
alumnes i professors.

