
  L’experiència consisteix en...
5ª Xocolatada per a la sostenibilitat, organitzada i portada a terme amb la valuosa participació  dels delegats i delegades ambientals del centre que han recollit 
material electrònic durant les hores de pati des del dia 9 fins el mateix dia 16.  L’alumnat i professorat que han col·laborat aportant material electrònic en 
desús han rebut a canvi un got de xocolata calenta en got de plàstic reutilitzable. En total han col·laborat unes   230 persones entre alumnat, professorat, 
personal no docent i AMPA i l’aportació de la resta de centres educatius de la ciutat  adscrits a l’Agenda 21 Escolar

     Per aconseguir…
promoure  la recollida selectiva de material electrònic per  reduir els impactes 
ambientals que poden causar els seus components, que l’alumnat reconegui el 
seu centre educatiu com un centre implicat en la recollida selectiva de residus 
urbans especials, promoure la millora en les relacions humanes de totes les 
persones que estudien o treballen en aquest centre i finalment aprendre a 
valoritzar alguns residus especials com els mòbils i destinar el valor econòmic 
d’aquests residus especials a un projecte associat a l’Institut Jane Goodall, 
concretament el projecte “Mobilitza’t per la selva”. 

Inmaculada Molina
educacio_ambiental@vilanova.cat.cat

   Transforma el  territori perquè...
Es basa en tres pilars fonamentals: 
-   Reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus components.
-      Reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics, 
evitant la contaminació del medi.
-    Recaptar fons per als programes de desenvolupament sostenible d’educació i 
la conservació en la conca del Congo.

    Valorem l’experiència...
   per ser una experièncie escollida a la reunió d’Intercentres de Secundària com 
a Projecte de Ciutat per aconseguir un projecte comú a tots els centres 
educatius de la ciutat.

     Els recursos utilitzats són...
a la festa per la sostenibilitat va repartir 80 litres de xocolata calenta durant tot 
el matí del dia 16 i es van recollir fins a 36 unitats de mòbils, 40 kg de piles i 22 
kg de material electrònic en desús que es destinarà al punt net de la ciutat. 

Mobilitza’t per la selva: a l’IES F.X.Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

Més informació: http://agenda21vng.wikispaces.com/ 
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