NOTA DE PREMSA
PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
(Curs escolar 2015/2016)

El passat dia 19 d’octubre es va presentar a la comunitat educativa d’Alcoi l’oferta d’activitats promogudes
pel l’Ajuntament, entre les quals està el Programa d’Educació Ambiental per al curs escolar 2015/2016.
El Programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament d’Alcoi planteja una sèrie d’activitats per al curs escolar
2015‐16, la major part de les quals estan contemplades en el Pla Estratègic d’Oci, Comunicació i Educació,
document que forma part del Pla d’Acció Local de l’Agenda 21, impulsat pel Departament de Medi Ambient
de l’Ajuntament d’Alcoi i el Consell Local de Participació de Medi Ambient, el qual determina les línies
estratègiques municipals en matèria de sostenibilitat i educació ambiental.
Apostar per l’educació ambiental i dotar de recursos humans, materials i econòmics aquest Programa és
apostar pel futur d’una ciutat ambientalment i socialment més sostenible, tot i ser‐ne conscients de les
possibles limitacions que es puguen plantejar. Mantenir viu aquest Programa al llarg del temps, amb totes
les aportacions que el puguen millorar, és un repte per a aquelles persones que tenen la responsabilitat de
gestionar aquesta ciutat.
L’objectiu general que persegueix el Programa d’Educació Ambiental és el d’aprofitar la proximitat, qualitat
i diversitat dels espais naturals i agroforestals que envolten la ciutat, amb tota la diversitat de flora, fauna,
paisatge i patrimoni cultural que això duu associat, per donar‐los a conèixer a les noves generacions i que
aquest (re)coneixement del seu entorn conduïsca a millorar els valors personals dels alumnes així com el
seu compromís amb la protecció i conservació del seu entorn natural.
En aquest sentit es concreten una sèrie d’activitats que treballen amb uns objectius més específics:


Donar a conèixer la problemàtica de la gestió dels residus sòlids generats a les llars així com el seu
impacte ambiental al final del cicle de la seua vida útil. S’aprofundeix en la problemàtica dels olis
de cuina usats i en el concepte de la reducció, reciclatge i reutilització dels residus, posant com a
cas pràctic la fabricació de sabó a partir d’olis usat i la fabricació de fulls a partir de paper reciclat.



Coneixement de la flora, fauna, paisatge i patrimoni cultural i industrial dels nostres ecosistemes
fluvials.



Aprofundir en el concepte de la sobirania alimentària: donar a conèixer i sensibilitzar els escolars
sobre la importància de l’agricultura mitjançant el contacte amb el món vegetal i la realització de
les labors habituals de conreu que es duen a cap a l’hort.



Aprofundir en el paper que desenvolupen les comunitats vegetals en el suport de qualsevol
ecosistema viu i dinàmic.
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Destinataris
Cada activitat està adreçada a un col∙lectiu escolar diferenciat. Cal consultar la fitxa de cada activitat.
Recursos humans
Totes les activitats es duran a terme a través de monitors altament qualificats per al desenvolupament
d’aquestes i que estaran en tot moment sota la supervisió dels tècnics municipals.
També comptarem en tot moment amb el personal tècnic i administratiu dels departaments d’Educació i
Medi Ambient.
Recursos materials
El Departament de Medi Ambient disposa de vehicles amb remolc per al transport de les eines i material
escaient per a les activitats.
Temporalitat i reserves
Les activitats es realitzaran durant els anys 2015 i 2016. Cal consultar la fitxa de cada activitat per saber en
quins mesos es durà a terme.
Les reserves de dies per a les activitats es faran a través del telèfon del Departament de Medi Ambient
965537127 o de l’adreça electrònica medi_ambient@alcoi.org, abans del 31 d’octubre de 2015 amb la
finalitat de poder organitzar‐les amb temps. A partir d’aquesta data, qualsevol petició estarà condicionada
a les reserves ja confirmades.
Alcoi, octubre de 2015

Per a més informació consulteu el programa complet de les “Activitats d’Educació Ambiental 2015/2016”
Nota: a continuació teniu algunes imatges dels tallers realitzats, dins del programa d’educació ambiental,
en edicions anteriors.
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Taller horts escolars

Repoblacions amb escolars
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Repoblacions amb escolars
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Taller de reciclatge de paper

Visites guiades al Racó
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