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COMPROMÍS DE COMPLIMENT
DEL PROJECTE D’AGENDA 21 ESCOLAR : CENTRE SOSTENIBLE
El centre educatiu IES LES FOIES es proposa aconseguir un ensenyament de qualitat i en
llibertat, que siga capaç, des d'una vocació de servei a la comunitat en la qual s'integra, de
donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat, i de contribuir al desenvolupament
d'una educació integral basada en aspectes essencials com la pau, la tolerància i la solidaritat
i també el respecte a l'entorn, la preservació del medi i la participació activa en un model de
societat més sostenible. Aquesta educació integral ha de tindre com a finalitat educar
ciutadans LLIURES, CRÍTICS, SOLIDARIS, PARTICIPATIUS.
Elaborem aquest document on ens comprometem a introduir com un objectiu primordial en
el nostre Projecte Educatiu de Centre el de la sostenibilitat, perquè en ell queden ben definides
les activitats per a la necessària conscienciació de tota la Comunitat Educativa sobre aquest
tema. Segons l'Informe Brundtland, “el desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les
necessitats del present sense comprometre les necessitats de les futures generacions”. El
compromís és per a convertir el centre en un espai responsable amb el seu entorn, potenciant
sobretot la participació de l'alumnat, i també del professorat, AMPA i personal d'administració
i serveis, ja que amb les propostes, idees i imaginació de tots les fites que s'aconsegueixen seran
més valuoses.
Creiem que les alumnes i els alumnes de l'IES LES FOIES hauran de convertir-se en un pilar
central d'aquest programa i serà funció del centre fomentar que sàpiguen qüestionar els seus
hàbits, des d'un enfocament obert, crític i participatiu, i que adquireixin un grau de
compromís en la solució dels problemes ambientals d'aquest.
Per la qual cosa, aquest Centre Escolar, amb l'Equip Directiu i la Comissió de Sostenibilitat al
capdavant, com a model educatiu i assumint els compromisos de sostenibilitat i millora
contínua, previndrà i minimitzarà qualsevol tipus d'impacte generat en les seves activitats, i
promourà la formació de ciutadans, perquè coneguen el lloc on viuen, interpreten quines
situacions són problemàtiques i siguen capaços de proposar les intervencions necessàries per
a solucionar les dificultats o disminuir els efectes que aquestes comporten
En Benigànim, a 13 de maig de 2019
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