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LA PROTECCIO

DEL CLIMA DES DELS CENTRES EDUCATIUS

A peu cap AL COLE

ECOAUDITORIES ESCOLARS

ELS NENS ES MOUEN

En el dia internacional “A peu al cole”, alumnes,
pares, professors i tots els membres de la
comunitat escolar s’uneixen per difondre els
avantatges d’anar a peu a les escoles i
reivindicar l’existència de camins segurs per
arribar als centres educatius. L’any 2004 varen
participar en aquesta proposta cap a tres
milions de persones en 36 països.

www.iwalktoschool.org

Moltes escoles gasten més diners en energia
que en l l ibres!  El  desenvolupament
d’ecoauditories energètiques als centres
educatius permet saber en què es gasta
l’energia, i adoptar mesures que evitin els
consums innecessaris, reduint les despeses i
alhora les emissions de CO2. Entre aquestes
mesures es poden esmentar la millora de
l’aïllament dels edificis, l’apagament més
freqüent de llums i aparells elèctrics, o la
instal·lació de bombetes de baix consum.
Algunes escoles s’han integrat en xarxes
denominades “escoles solars”, que promouen
el coneixement pràctic de les energies netes
instal· lant panells solars als teulats.

L’any 2003, cap a 80.000 nens europeus van
recollir una “petjada verda” per cada viatge
efectuat utilitzant un mitjà de transport net (a
peu, en bici o en motocicleta, en autobús o en
tren). Els nens participants en el projecte van
assistir a la Conferència de les Nacions Unides
sobre Canvi Climàtic efectuada a Milà per
presentar als polítics les 298.185 petjades verdes
recollides, que simbolitzen el seu compromís
amb la protecció del clima.

zoom-europe.eun.org
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Als centres educatius de tota Europa es presenten iniciatives
per aprendre i actuar en favor del clima. Heus aquí alguns
exemples:
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