
EL SACE va començar les seves acti-
vitats al curs 2001-2002 quan, a pro-
posta dels docents que duien a terme
tasques d'ambientalització als seus
centres, el CEP de Palma va oferir per
primera vegada, al novembre del
2001, un Seminari d'Ambientalització
adreçat a educadors de tots els nivells
escolars de l'illa de Mallorca. La finali-
tat principal era crear un espai on
aquest professorat pogués posar en
comú les seves activitats d'ambienta-
lizació, intercanviar idees, unificar es-
forços i cercar vies de comunicació
amb l'administració per tal de fer- l i
a rribar propostes dirigides a incloure
criteris ambientals en els centres es-
colars. Es tractava de promoure i aug-
mentar la "coherència ambiental" dels
centres educatius, entre els ensenya-
m e n t s - a p renentatges i el funciona-
ment d'aquests, per tal que hi hagués
una clara relació entre l'organització,
la tecnologia, els hàbits, i uns criteris
bàsics de sostenibilitat. 

Els organitzadors inicials del Semina-
ri varen ser un grup de pro f e s s o r s
implicats en aquests temes ambien-
tals als seus centres escolars que va-
ren comptar amb una ajuda fona-
mental per dur en davant la seva pro-
posta, el suport incondicional de na
Catalina Ramis, com a assessora de
l ' à rea científico-tecnològica del CEP
de Palma. 

El funcionament del Seminari és
anual però des de la primera convo-
catòria es va crear un nucli perm a-

nent de professorat interessat en
donar continuïtat a la tasca am-
bientalitzadora. A principis de cada
curs escolar, el CEP de Palma con-
voca de nou el Seminari i l'adreça a
professorat de tots els nivells edu-
catius de l'illa de Mallorca, amb la
finalitat de fer noves incorporacions
que sempre porten aire fresc i no-
ves iniciatives. Els membres que
formen el SACE es reuneix periòdi-
cament, unes trenta hores per curs
com a mínim, re p a rtides en deu
sessions de tres hores.

A la primera convocatòria del SACE
varen participar 17 persones de 12
c e n t res escolars diferents, majori-
tàriament d'instituts. Els objectius
proposats en aquell curs 2001-02
varen ser quatre:

a.- Treballar l'anàlisi i la millora de
les condicions ambientals del cen-
tre. 

b.- Intercanviar orientacions i estra-
tègies per a la realització d'ecoau-
ditories. 

c.- Afavorir la integració de l'Am-
bientalització en el currículum.

d.- Pro m o u re vies de comunicació
amb l'Administració Pública per
tal d'incloure criteris ambientals
en la re f o rma dels centres educa-
tius actuals així com en els de no-
va cre a c i ó .

Durant aquell curs, els aspectes
més importants de la feina dels
m e m b res del seminari es vare n
veure reflectits en la presentació a
l'administració educativa de dues
propostes: 

A.- Establir uns criteris generals per
a l'ambientalització dels serveis de
restauració als centres escolars de
les Balears 

B.- Creació de la figura del Coordi-
nador Ambiental a cada centre
educatiu.

Les propostes varen ser recolzades
en el moment de la seva presenta-
ció per Miquel Àngel Borràs, Con-
seller Executiu de Medi Ambient i
Natura del Consell de Mallorc a ,
Salvador Miralles, Director General
de Mobilitat i Educació Ambiental
de la Conselleria de Medi Ambient,
i Albert Catalan, membre del Fò-
rum d'Educació Ambiental de les
Illes Balears i de l'Estratègia Balear
d'Educació Ambiental. 

Aquestes dues propostes varen ser
p resentades personalment pels or-
ganitzadors del seminari al juliol
del 2002 als responsables de les
D i reccions Generals de Personal
Docent i de Planificació i Centre s
de la Conselleria d'Educació i Cul-
tura, els quals les varen trobar molt
o p o rtunes i interessants. És més,
al mes de setembre, els re s p o n s a-
bles del seminari varen re b re una
c a rta del propi conseller d'Educa-
ció, Damià Pons, a on comentava
que trobava molt interessants les
p ropostes i que aquestes serien
objecte d'estudi. En aquell mo-
ment, les dues propostes varen ser
distribuïdes, a títol "informatiu", a
tots els centres educatius de les
Illes per la pròpia Conselleria d'E-
ducació i Cultura.

Paradoxalment, la primera de les
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propostes, "Establir uns criteris gene -
rals per a l'ambientalització dels ser -
veis de restauració als centres esco -
lars de les Balears", a pesar de la bo-
na acollida inicial, ja comentada, i del
suport del conseller d'Educació i del
seu equip de directors generals, no es
va aplicar. Després del canvi de go-
vern esdevingut amb les eleccions del
maig del 2003, els representants del
SACE, amb la seva caparrudesa com
a arma principal, han tornat a intentat
contactar amb els nous responsables
d'aquests temes a la Conselleria d'E-
ducació per a presentar aquesta pro-
posta de bell nou.

La segona proposta, "Creació de la fi -
gura del Coordinador Ambiental a ca -
da centre educatiu", amb gran sor-
presa per als propis membres del SA-
CE, va tenir un èxit rotund i va ser as-
sumida per la pròpia conselleria. Així,
a les instruccions acadèmiques per a
l ' o rganització dels centres educatius
per al curs 03-04 es contemplava la
possibilitat de que els centres de pri-
mària i de secundària que ho trobes-
sin oportú disposessin d'un coordina-
dor ambiental, amb unes responsabi-
litats concretes i la corresponent de-
dicació horària. 

A la normativa per al present curs 04-
05, superant els dubtes que inquieta-
ven als membres del SACE, el nou
equip de govern de la Conselleria d'E-
ducació ha mantingut aquesta figura
als centres de primària i ha augmen-
tat la seva importància als de secun-
dària, a on ha declarat obligatòria l'e-
xistència del Coordinador Ambiental.  

S'ha de destacar que a les Balears
som, per primera vegada en aquests
temes d'Educació Ambiental, pio-
ners quant a la instauració de la fi-
gura del "Coordinador Ambiental" als
c e n t res educatius, la qual ha des-
p e rtat molt d'interès a altres Comuni-
tats Autònomes. Aquest fet, i la de-
mostració palpable de que és neces-
sària la seva existència, haurien de
ser arguments de pes per tal de con-

solidar als Coordinadors Ambientals en pròxims curs escolars.

Degut a l'èxit de la primera convocatòria del Seminari d'Ambientalització, i
per pròpia demanda dels participants, es va tornar a convocar per al curs
2002-2003, amb uns objectius similars als inicials que són els que s'han
mantingut des de llavors. Durant aquell curs varen participar regularment
14 persones, de 10 centres diferents, repartides de manera similar a la dis-
tribució del curs anterior, amb una gran majoria de professorat d'educació
secundària de centres públics.

Les activitats desenvolupades al SACE durant el curs 02-03 varen ser, per
una banda, l'elaboració una nova proposta, "Un model de projecte ideal
d'ambientalització d'un centre educatiu", la supervisió i el seguiment de l'a-
dopció per part de la Conselleria d'Educació de les propostes de l'anterior
convocatòria, la recercar d'adreces i de pàgines web d'interès ambiental i,
per l'altra, la creació d'una pàgina web del Seminari d'Ambientalització a on
es pogués mostrar tota la feina realitzada i la informació recopilada pels
seus membres tant al propi seminari com als seus centres educatius. Ac-
tualment la pàgina del SACE es troba "penjada" a la WEIB de la Conselleria
d'Educació. La seva direcció és: h t t p : / / w w w. w e i b . c a i b . e s / P ro g r a m e s / a m-
bientalització/portada.htm

El passat curs 03-04, el SACE va comptar amb l'assistència de 17 profes-
sors de 13 centres diferents, majoritàriament, seguint amb la tradició, d'ins-
tituts. La feina desenvolupada es va basar en mantenir, potenciar i millorar
els continguts de la pàgina web, coordinar la feina dels coordinadors am-
bientals i justificar davant de la Conselleria d'Educació la seva existència, in-
sistir en el tema de la proposta d'ambientalització dels serveis de restaura-
ció dels centres educatius (que a dia d'avui encara no s'ha dut a terme) i
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Foto núm. 1.- Membres del SACE al curs 2003-04
Foto núm. 2.- Una sessió de feina (encara que no ho sembli!) durant el curs actual.



supervisar la implantació per part de
la administració educativa del "Pla de
gestió de residus perillosos i especials
als centres escolars públics de les
Illes Balears". També vàrem treballar i
redactar una nova proposta: Un mo-
del d'Ecoauditoria estandarditzada
per a tot tipus de centres escolars. Fi-
nalment, amb l'objectiu de potenciar i
revaloritzar aquesta nova figura, và-
rem organitzar la "I Trobada de Coor-
dinadors Ambientals" dia 10 de maig.  

El curs actual el número de part i c i-
pants al SACE ha augmentat notable-
ment. Pensam que aquest increment
es deu, d'una banda, a que el nostre
seminari és cada vegada més conegut
i a que a la majoria de centres pú-
blics, especialment als d'educació se-
cundària, ja està implantada la figura
del Coordinador Ambiental. D'altra
banda, gairebé el 50 % dels inscrits
fan feina a escoles i instituts que duen
a terme el programa de "Centres Eco-
ambientals", de les Conselleries de
Medi Ambient i d'Educació, per la
qual cosa la seva participació al SACE
és per a ells doblement motivadora. 

Per tal d'agilitar les reunions, i aug-
mentar el rendiment del seminari, en-
guany ens hem organitzat en quatre
grups de feina que treballen de forma
diversificada distints aspectes de
l'ambientalització i de l'educació am-
bientals als centres educatius. Els ob-
jectius de cada grup són el següents: 

A.- GRUP D'AVALUACIÓ DE
L'IMPACTE DE L'EDUCACIÓ
AMBIENTAL ALS CENTRES
EDUCATIUS

1.- Cercar informació en relació a l'a-
valuació de l'impacte de l'Educació
Ambiental als centres escolars.

2.- Dissenyar un instrument i un pro-
tocol per avaluar l'impacte de l'Educa-
ció Ambiental als centres escolars de
les Illes Balears.

3.- Avaluar de l'impacte de l'Educació
Ambiental als centres escolars de les
Illes Balears.

B.- GRUP DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I CULTURA

1.- Fer el seguiment de la proposta presentada a la Conselleria d'Educació
i Cultura en relació a la implantació de criteris ambientals en els serveis de
restauració dels centres escolars de les Illes Balears. 

2.- Elaborar i presentar a la Conselleria d'Educació i Cultura una proposta
d'implantació d'energies renovables als centres escolars.

3.- Elaborar i presentar a la Conselleria d'Educació i Cultura una proposta
d'utilització de materials de neteja respectuosos amb el medi ambient. 

4.- Fer propostes a la Conselleria d'Educació i Cultura per tal de millorar el
funcionament del Pla de Gestió dels Residus Perillosos als centres educatius.

C.- GRUP D'ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I SEGUIMENT DE LA
TASCA DELS COORDINADORS AMBIENTALS

1. - Mantenir i difondre la pàgina web del SACE. 

2.- Elaborar i difondre circulars informatives per als Coordinadors Ambien-
tals dels centres educatius de les Illes Balears. 

3.- Dissenyar la II Trobada de Coordinadors Ambientals. 

D.- GRUP D'ELABORACIÓ D'ACTIVITATS I DE PROPOSTES EDUCATIVES

1.- Elaborar material didàctic i propostes educatives en relació als residus,
al paper i a l'energia. 

2.- Realitzar les activitats i dur a terme les propostes educatives en relació
als residus, al paper i a l'energia. 

3.- Avaluar les activitats i propostes educatives en relació als residus, al pa-
per i a l'energia. 

Una de les finalitats primordials del SACE és esdevenir un espai de diàleg
entre tots els col·lectius relacionats amb l'ambientalització. Propostes, ide-
es, comentaris crítics així com qualsevol altre qüestió relacionada amb
aquesta temàtica aquí tenen el seu espai. Des d'aquestes línies vull convi-
dar a tots els interessats en l'ambientalització a participar a les properes
edicions del SACE, així com a la "II Trobada de Coordinadors Ambientals",
que estem organitzant per al pròxim 22 d'abril o, simplement, a que vos po-
seu en contacte amb nosaltres. L'adreça del correu electrònic del nostre se-
minari és la següent: seminariambientalitzacio@educació.caib.es •
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Taula núm. 1.- Composició del SACE des del curs 01-02 fins a l'actual.

* Únicament s'inclou el professorat que assisteix amb regularitat a les sessions del
s e m i n a r i .


