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5 escoles del municipi participen en la segona fase del
projecte europeu d’estalvi energètic

premi per a euronet 50/50
el projecte euronet 50/50 ha obtingut el primer
premi europeu de l’energia sostenible 2013 en la
categoria d’aprenentatge. cinc escoles del municipi
participen en aquest projecte europeu d’estalvi
energètic. l’escola benviure va començar la prova
pilot que es va convertir en tot un referent.

L

a Comissió Europea ha lliurat el premi al
projecte Euronet 50/50 per la seva tasca
en favor de l’eficiència energètica i els
hàbits d’estalvi. Els resultats positius aconseguits han portat a la participació de més centres
educatius i també d’instal·lacions esportives.

Escola pionera
L’Escola Benviure va començar la prova pilot
del projecte Euronet 50/50, i va aconseguir en
dos anys (2010-2013) un estalvi energètic de
més de 47.000 kW (2.200 euros) i una reducció
de 9.700 kg en emissions de CO2 a l’atmosfera.
L’Ajuntament va oferir aplicar la metodologia del
projecte a altres centres educatius públics de
Sant Boi i va signar un conveni amb 4 escoles
més: Barrufet, Amat Verdú, Montbaig i Fernández

Lara. L’escola concertada Pedagògium Cos i els
camps de futbol municipals també apliquen
aquesta metodologia.

Estalviar energia
L’objectiu és compartir incentius econòmics
amb les escoles públiques per estalviar energia:
el 50% de l’estalvi aconseguit per les mesures
d’eficiència aplicades als centres el retorna
monetàriament l’Ajuntament, que és qui paga
les factures. Per facilitar l’estalvi, les escoles es
comprometen a educar l’alumnat per modificar
hàbits de cara a un consum més responsable
d’energia i també a constituir un equip energètic
responsable de fer el seguiment del projecte,
d’aplicar i proposar mesures d’eficiència en les
seves instal·lacions.

educació ambiental

barrufet: Sensibles amb
l’Estalvi Energètic

l’aJUNTAMENT facilita LA
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

L

’escola Barrufet està duent a terme el
projecte Feeling English, amb la finalitat de millorar la competència comunicativa dels/les alumnes, tot motivant-los
i fent-los sentir la llengua anglesa com
important i significativa, tant en el propi
centre educatiu com en relació a les seves
projeccions de futur.
La metodologia d’aquest projecte es fonamenta en què l’alumnat faci un procés
d’interiorització, que passa per un coneixement propi i per un coneixement de
l’entorn, i finalment per la seva implicació
activa com a ciutadà/na.
L’escola va estimar que l’alumnat de 6è,
que participa en el projecte europeu de foment de l’estalvi energètic Euronet 50/50
(basat també en aquesta metodologia) fos
el principal implicat en el Feeling English!
És a dir, aconseguiran reforçar i consolidar
els seus coneixements d’anglès i, alhora,
relacionar-se amb d’altres alumnes d’escoles europees que participen en l’Euronet
50/50.
L’escola ha obtingut el Segell de Qualitat
Nacional concedit pel Servei Nacional de
Suport de cada país, amb l’aprovació del
Departament d’Educació de la Generalitat,
que s’atorga als projectes que acompleixen uns requeriments d’innovació pedagògica, creativitat, integració curricular,
col·laboració entre escoles i ús de noves
tecnologies. El centre ha aconseguit cinc
segells d’aquest tipus, fet que els permetrà rebre un Segell de Qualitat Europeu.

L

’Ajuntament ofereix a la ciutadania un servei
gratuït de recollida d’objectes voluminosos:
mobles, matalassos, grans electrodomèstics i
trastos vells. Les persones interessades només
han de trucar al Telèfon Net 93 630 45 45 per
acordar el dia, l’hora i el lloc de recollida dels
residus. El servei funciona de dilluns a dissabte
(no funciona diumenges i festius).
Els residus voluminosos no es poden deixar
de cap manera al carrer sense avís previ, ja
que ocupen l’espai
públic i són
un factor
de contaminació ambiental. En el cas específic
dels frigorífics, l’empresa que ha venut el nou
aparell s’ha d’encarregar de la retirada de l’antic
(també es poden portar a la deixalleria).

L’empresa
municipal
CORESSA
s’encarrega de
la recollida de
voluminosos

un servei gratuït: el
telèfon net 93 630 45 45

Recollida de runes
L’Ajuntament recorda que està prohibit dipositar
runes a la via pública o en qualsevol altre indret
del municipi. Únicament està autoritzat l’ús de
sacs de runes que tinguin recollida contractada
i portin escrit del nom de l’empresa i el telèfon
de contacte. Les persones que facin obres al
seu domicili poden portar la runa a la deixalleria
municipal de forma gratuïta (amb un límit de
500 kg/dia).
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