
 

Millorar l'entorn en el qual estem.
Reduir la petjada ecològica.
Minimitzar les emissions contaminants a l'atmosfera.
Incrementar els nivells de separació de residus i per tant el reciclatge.
Millorar la mobilitat/transporti sostenible.
Augmentar la conscienciació ambiental.
Disminuir el consum de recursos innecessaris.
Servir com a exemple individual de conducta col·lectiva.
Incorporar nous hàbits de respecte al mig-ambient (eliminar els que no ho fan).
Denunciar les males conductes per a despertar la consciència dels altres.

Títul (Com anomenes a la teva acció)
Objectius (què busquem aconseguir de manera immediata)
Metodologia (com es pensa dur a terme)
Resultats (que efectes s'esperen aconseguir a llarg termini)
Recursos (què fa falta per a la seva execució)
Els equips presentaran els seus projectes via oral, amb el material de suport que considerin oportú: fotos, dades, esquemes, etc.

Originalitat i innovació de la idea proposada.
El potencial de la idea proposada i el seu nivell de desenvolupament.
Interès per a la comunitat.
Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta.
Aprofitament dels recursos disponibles.

INTRODUCCIÓ
Acció Planetària proposa als alumnes de l'Institut un concurs per a promoure idees que contribueixin als canvis que el món 
necessita cap a un model més respectuós amb el medi ambient per a les futures generacions

OBJETIU
L'objectiu és premiar idees que busquin un canvi en les conductes individuals per al benefici col·lectiu. Aquestes han de ser possibles, 
a l'abast de tots i realitzables a un baix cost..

ÀMBIT I PARTICIPANTS
Es faran equips de 4 a 6 membres. Aquests triaran a un portaveu que serà qui faci la presentació a l'hora d’exposar el projecte.
L'àmbit de l'acció ha de ser local: al municipi de l'Institut o la seva província. 
Els alumnes de l’Institut hauran de participar activament i de manera presencial en l'acció guanyadora.

CONTINGUT DE LES IDEES
Accions de responsabilitat ambiental en el seu conjunt: una o diverses d'aquestes condicions:

PRESENTACIÓ
Constaran dels següents apartats

FASES
Quatre semifinalistes per classe: polir i millorar el seu projecte per a la següent fase.
Tres finalistes Institut.
Un guanyador

PREMI
Dirigir i dur a terme el projecte amb l'ONG Acció Planetària (i la col·laboració de l'Institut).
Diploma Herois Planetaris d'Acció Planetària.

JURAT
Els professors de l'Institut per als SEMIFINALISTES.
Acció Planetària per als FINALISTES.
Els alumnes per al GUANYADOR.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

BASES DEL CONCURS
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