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INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez somos máis os cidadáns e cidadás conscientes da existencia dun ambiente 
fráxil que é necesario preservar, xa que del depende a nosa pervivencia como especie, a 
nosa saúde e a nosa calidade de vida. Esta conciencia medioambiental, que se vai 
xeneralizando a nivel social, é preciso que se vaia trasladando a todos os ámbitos de 
actividade na que os seres humanos estamos involucrados, non só polo que respecta ás 
actividades económicas, senón tamén polo que se refire ós hábitos e comportamentos 
sociais. 
 
Para que isto sexa posible é fundamental un traballo amplo e aberto de información e 
sensibilización social, que se ten que producir tamén no ámbito da educación formal e 
non formal, a través do que se pode denominar accións de educación ambiental e de 
formación medioambiental. 
 
Os programas de escolas e obradoiros non deben estar alleos a esta forma de actuar. É 
preciso que na realización dos traballos que lle son propios e na aprendizaxe 
profesional dos oficios, as persoas que reciben formación, así como o persoal que as 
capacitan, teñan uns coñecementos e unhas actitudes favorecedoras do medio 
ambiente, tanto polo que respecta ás condicións de saúde nos postos de traballo, como 
polo que se refire á calidade ambiental dos centros, as tarefas que neles se levan a cabo 
ou as intervencións que estas escolas e obradoiros realizan no contorno local.   
 
Mais se é importante este traballo de sensibilización e formación sobre o persoal e 
alumnado das escolas e obradoiros,  non o é menos a posta en práctica, no marco dos 
propios proxectos, así como das accións materiais que estes realizan, dun conxunto de 
formas de organización e xestión medioambiental que minimicen os posibles impactos 
negativos das intervencións que se desenvolven e promovan unha acción favorable ó 
mantemento e mellora da calidade ambiental dos espacios sobre os que se actúa. 
 
Así pois, de cara a unha organización racional e planificada das accións 
medioambientais, todos os proxectos deberían realizar, como punto de partida e en 
función das súas características, unha análise ou estudio do impacto ambiental que 
poden xerar as súas actividades. Posteriormente deberase elaborar un “plan de 
actuación ambiental”, que pode realizarse tanto na fase de redacción do proxecto 
como na fase previa á posta en marcha do mesmo.  
 
Un “plan de actuación ambiental” debería incorporar, cando menos, dous elementos 
clave: 
 

a) Un programa de educación ambiental, que estableza un plan formativo e de 
actividades en materia de sensibilización e formación medioambiental, co fin de 
incorporar actitudes e aptitudes neste ámbito. Neste deberanse definir tamén as 
actuacións sobre o propio persoal formador e directivo. 
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b) Un plan de xestión ambiental, que estableza medidas para a minimización dos 
impactos ambientais que previsiblemente poden ocasionar as obras ou accións 
que se desenvolverán no marco do proxecto e que atenda ós sistemas de 
funcionamento das actividades e procesos laborais que se realizan no centro, 
promovendo, entre outros aspectos, a reducción de residuos e contaminantes, 
así como o aforro de enerxía. 

 
Aínda que poida parecernos un esforzo considerable desenvolver un plan de actuación 
medioambiental no marco dos proxectos, debemos ter en conta as repercusións que 
unha mala actuación pode ter, así como a función social que as escolas e obradoiros 
deben cumprir. Neste senso, as escolas que promoven unha xestión ambiental óptima 
nos seus proxectos deben consideralo un logro evidente do proceso formativo e de 
xestión.  
 
 
COMO DESEÑAR O PLAN DE ACTUACIÓN AMBIENTAL 
 
Para deseñar e, posteriormente desenvolver, o plan de actuación ambiental dun 
proxecto, no que converxen tanto elementos formativos como operacionais, débese 
atender ós seguintes aspectos: 
 

?? Determinar uns obxectivos previos que recollan as actitudes, coñecementos e 
métodos de traballo a desenvolver, de cara a promover a concienciación e 
capacitación dos integrantes das escolas e obradoiros. 

?? Analizar os contidos do proxecto, dende o punto de vista das súas implicacións 
medioambientais, determinando os problemas, puntos de atención ou centros 
de interese ambiental do proxecto, tratando así de adecuar os obxectivos 
previos a cada situación, tendo en conta o tipo de actividades que se realizan, a 
formación que se imparte e os posibles impactos ambientais que se poden xerar. 

?? Definir o perfil ambiental do centro ou sede da escola ou obradoiro, atendendo 
a aspectos tales como as características físicas do centro, a composición 
humana, as características das aulas e dos outros espacios de uso polo 
alumnado, etc. 

?? Avaliar o perfil sociocultural dos colectivos sobre os que está previsto actuar e 
que recibirán formación. Despois, unha vez que o proxecto se poña en marcha, 
haberase de facer un perfil evolutivo do grupo (recollendo informacións como a 
idade, o nivel de aprendizaxe do que se parte, as necesidades de formación 
existentes, a percepción das problemáticas e os intereses que se manifestan, as 
relacións do alumnado co contorno social e ambiental no que nos encontramos, 
etc.) 

?? Estudiar as características do contorno do centro, no que se realizarán as nosas 
accións de sensibilización e formación medioambiental, tanto polo que respecta 
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ás súas posibilidades físicas ou materiais, como polo referido ós posibles apoios 
locais e recursos cos que podemos contar para a implementación das accións de 
educación e xestión ambiental (actuacións da administración, iniciativas do 
movemento asociativo, políticas de residuos, etc.). 

?? Establecer unha metodoloxía de traballo para o cumprimento dos obxectivos 
que nos marcamos, así como un programa das actuacións a desenvolver. 

?? Dotarse ou viabilizar o emprego de aqueles recursos didácticos e materiais que 
deberán poñerse ó servicio do programa, para o cumprimento dos obxectivos 
previstos. 

?? Establecer os mecanismos de animación e os sistemas de seguimento, 
coordinación e avaliación do proceso de actuación ambiental que procedan. 

 
 
A EDUCACIÓN AMBIENTAL NOS PROXECTOS 
 
A partires de 1970 comezou a adquirir unha crecente importancia a educación que se 
dirixe ó coñecemento do medioambiente e da forma de actuar para a súa conservación 
e mellora. Este proceso coincidiu co incremento da conciencia medioambiental dos 
cidadáns e dos gobernos arredor dos problemas que unha forma de xestión incorrecta 
dos recursos do Planeta están a ocasionar, ata o punto de poñer en perigo a propia 
existencia da especie humana.  
 
Xurde neste contexto a “educación ambiental”, concepto que fai referencia ó proceso 
educativo mediante o cal as persoas logran achegarse a unha concepción global do 
medio ambiente, incorporando valores e desenvolvendo actitudes e aptitudes que lles 
permiten adoptar unha posición crítica e participativa respecto ás cuestións que teñen 
que ver coa súa conservación e coa utilización racional dos recursos para a satisfacción 
das necesidades reais actuais de todos os habitantes da Terra, sen que isto poña en 
perigo a sostenibilidade duns recursos sempre limitados e que debemos preservar 
como herdanza para as xeracións futuras. 
 
A educación ambiental debe ser un elemento integrante dun proceso educativo activo e 
debe ter carácter interdisciplinario e permanente, orientándose sobre todo á 
sensibilización e construcción dunha forma de pensar responsable e solidaria que 
responda axeitadamente ós cambios e transformacións que se producen a diario no 
medio ambiente.  
 
Trátase pois dun proceso que supera sobradamente as formas convencionais da 
educación formal e que pretende achegarse á totalidade da cidadanía, para a 
introducción dunha lóxica medioambiental en todos os ámbitos das relacións humanas 
e das relacións dos seres humanos co medio. Neste senso, a educación ambiental debe 
considerarse como un proceso aberto no que converxen e se interrelacionan os esforzos 
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de sensibilización e formación que levan a cabo gobernos, movementos sociais, 
empresas, centros sociais e de ensino e outras instancias. 
 
Polo que se refire á educación ambiental no ensino formal, ata hai pouco o seu 
desenvolvemento debeuse máis ás actitudes e inquedanzas propias de determinados 
docentes que a autenticas directrices educativas emanadas das administracións 
competentes. 
 
No ámbito da formación ocupacional, temos que salientar o interese que a Unión 
Europea está a amosar nos últimos anos para introducir un conxunto de módulos que 
faciliten a sensibilización dos traballadores e as competencias destes en materia de 
xestión ambiental. Neste camiño, as escolas obradoiro, as casas de oficios e os 
obradoiros de emprego deberán ir facendo tamén esforzos para que a educación e a 
xestión medioambiental dea os seus froitos nos proxectos.  
 
Para o desenvolvemento dun programa e unha metodoloxía de educación ambiental, 
imponse unha análise previa do contexto operativo no que se vai a desenvolver esta 
formación e unha necesaria adaptación ás idades, contexto sociocultural e ambiental, 
tipo de formación na que se introduce, etc. Polo que se refire ás escolas e obradoiros, 
debemos ter sempre en conta que existen algúns elementos previos que poden 
condicionar o desenvolvemento dun programa de educación: 
 

?? A idade do alumnado, xa que se actúa con idades avanzadas, sobre todo nos 
obradoiros, polo que resulta normal que existan unhas inercias creadas que 
debemos ir mudando. 

?? O tipo de formación que recibe o alumnado traballador destes proxectos, que se 
centra no desenvolvemento de habilidades profesionais, nas que os procesos 
que se realizan poden ter moita importancia na conservación do medio 
ambiente. 

 
Aínda que neste momento non sexa obrigatoria á integración da educación ambiental 
no currículo de formación a impartir nos proxectos de escolas e obradoiros, 
recoméndase a articulación de sistemas que contemplen a formación directa ou de 
forma transversal ó proceso de formación xeral que se desenvolve no proxecto. 
 
O programa de educación ambiental deberá dirixirse a: 
 

a) Traballar valores. 

b) Adquirir coñecementos. 

c) Aplicar os coñecementos e formas de actuación aprendidos ó propio 
desenvolvemento das tarefas que se realizan nos proxectos, tanto na súa 
vértente persoal (conducta), como na profesional (procedementos de traballo). 
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O proceso de educación ambiental deberá tamén repercutir no persoal docente, 
integrándoo, ó igual que o resto do persoal das escolas e obradoiros, mediante 
fórmulas como a organización conxunta das actividades. Para potenciar o éxito da 
educación haberá que dar o maior protagonismo posible a todas as partes e, de forma 
especial, ó alumnado, tratando de evitar que se sintan axentes pasivos do proceso. 
 
A maiores da formación que se poida recibir e da implicación de todos os integrantes 
de cada escola ou obradoiro nas tarefas de xestión ambiental do proxecto, debemos ter 
en conta que estes centros de formación-emprego poden ser ideais de cara á promoción 
de iniciativas como a elaboración de unidades didácticas medioambientais 
relacionadas cos proxectos ou a realización de actividades de voluntariado. Neste 
traballo de educación pode ser tamén moi útil contar co apoio e cos recursos didácticos, 
humanos e materiais cos que poden contar determinadas asociacións ecoloxistas, ou de 
outro tipo, para o coñecemento e actuación sobre o medio ambiente. 
 
 
O PLAN DE XESTIÓN AMBIENTAL NO MARCO DOS PROXECTOS 
 
A xestión ambiental refírese ós procedementos ordinarios e sistemas de organización 
interna dos centros para a realización das súas actividades cotiás e das accións 
puntuais que prevén os proxectos (impartición da formación, uso de oficinas e locais, 
desenvolvemento de actividades profesionais, intervencións en obra, etc.). 
 
De acordo cos pasos a seguir no proceso de deseño do plan de actuación ambiental das 
escolas e obradoiros, que xa foi tratado con anterioridade, cómpre elaborar para a súa 
posta en marcha un plan de xestión do centro que defina os obxectivos básicos dunha 
estratexia e dun sistema de xestión que involucre a todos.  
 
Neste senso, ante a posta en marcha dun proxecto de obradoiro ou escola 
recoméndanse as seguintes cuestións: 
 

?? Establecer un estudio das actividades que se desenvolverán no proxecto e no 
centro, analizando as súas características e as posibles consecuencias 
medioambientais que se derivan. 

?? Elaborar un programa aplicado ó proxecto que promova un modelo de xestión 
medioambiental no mesmo, de cara a realización de tarefas e procedementos de 
aforro de recursos e minimización de impactos. 

?? Promover o coñecemento do plan elaborado, sensibilizando ós colectivos 
involucrados, tratando de implicalos na súa implementación e control, 
organizando grupos de traballo e responsables de áreas, a poder ser como 
acción voluntaria. 
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?? Comezar a desenvolver as accións previstas no plan de acordo co programa 
establecido, que debe ser revisado e avaliado entre as persoas implicadas, para 
a mellora da xestión. 

 
Calquera plan e programa de xestión ambiental que se desenvolva nun proxecto deste 
tipo, deberá, cando menos, atender os seguintes campos de intervención. 
 

a) A xestión dos residuos e o control da contaminación. 

b) O aforro e a utilización da enerxía. 

c) A xestión de  recursos naturais. 

 
a) Xestión de residuos e control da contaminación 
 
En relación cos residuos e elementos contaminantes, a nosa actividade debe sempre 
pretender a reducción dos mesmos, ben mediante un consumo controlado e racional 
dos productos que os xeran, ben mediante a reutilización e reciclaxe dos mesmos. Para 
aqueles residuos que non poidan ser reutilizados ou reciclados, haberemos de 
favorecer a súa eliminación polas canles que favorezan o seu tratamento axeitado, co 
fin de que o medio ambiente resulte o menos danado posible. 
 
Para establecer un plan de xestión que actúe sobre a nosa producción de residuos será 
importante valorar a cantidade deles que se poden xerar, as súas características e os 
posibles mecanismos de eliminación e minimización. Deberemos ter en conta a ampla 
normativa sobre tratamento de residuos e contaminación existente e coñecer ben os 
mecanismos establecidos para a eliminación de residuos no noso ámbito local. 
 
Para adecuar as nosas actuacións ás características dos residuos que se poden producir, 
cómpre especificar os tipos existentes, que se diferencian en aspectos tales como a súa 
orixe, o seu grao de periodicidade, o estado da materia, etc. 
 
A nivel da xestión das escolas e obradoiros, e aínda que dependendo das características 
do proxecto, debemos atender de forma diferenciada ós residuos sólidos urbanos 
(propios do consumo doméstico ou urbano, tales como vidro, latas, papel e cartón, 
plástico ou materia orgánica domestica ou a pequena escala), os refugallos de obra e os 
residuos procedentes das actividades agrícolas ou de xardinería, e os residuos 
considerados tóxicos ou perigosos (entre os que podemos citar productos que poden 
causar grandes prexuízos como pilas e baterías, disolventes, pinturas, deterxentes, 
ácidos e fitosanitarios, etc.).  
 
Debemos tamén considerar os residuos líquidos (que consisten maioritariamente nas 
augas residuais, pero que poden ser de tipo moi variado dependendo dos elementos 
disoltos nos efluentes e as características dos mesmos). 
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Ademais da contaminación que pode producir a xeración de residuos, máxime se non 
se controla este proceso, existen outras formas que deben ser adecuadamente tratadas, 
como é a contaminación acústica e a contaminación atmosférica. A incidencia de ambas 
dependerá enormemente das actividades que realicemos, das características do 
contorno e dos sistemas e procedementos de traballo que empreguemos para a súa 
minimización. 
 
b) Aforro e utilización da enerxía 

 
Esta é unha parte importante da acción medioambiental que se pode desenvolver nas 
escolas obradoiro e nos obradoiros de emprego. Aínda que os proxectos conten con 
posibilidades para o financiamento do consumo, debemos considerar malgasto e dano 
á natureza todo o que non se encamiñe ó seu aforro, pois a obtención da enerxía soe ter 
uns importantes custos ambientais e económicos para os países e os cidadáns, ó tempo 
que se poden poñer en perigo as propias fontes das que se obteñen. 
 
Así pois, débese establecer nos proxectos un plan de aforro e optimización do consumo 
enerxético, controlando, entre outros aspectos, as necesidades de iluminación e 
calefacción, o consumo de auga quente, así como os tempos de acendido de aparatos e 
maquinaria. Pódense utilizar aparatos e mecanismos de aforro, aproveitando mellor os 
momentos de consumo que requiren as nosas actividades, evitando as perdas de 
enerxía nas instalacións. 

 
Por outra banda, no marco dos proxectos pódese promover a utilización de enerxías 
renovables, como a enerxía solar, ben mediante a instalación de paneis solares para a 
producción de electricidade, ben mediante a instalación de sistemas de auga quente 
solar, por poñer algúns exemplos.  
 
c) Xestión de recursos naturais 
 
En todos os proxectos faise uso de certos productos obtidos a través da transformación 
de recursos naturais mediante procesos máis ou menos complexos que empregan 
enerxía e xeran residuos, razóns estas pola que deben ser consumidos racionalmente. 
Pero, asemade, en determinados proxectos este uso de recursos naturais pode chegar a 
ser moito máis intensivo e requirir un coidado especial. 
 
Así, deberemos prestar unha especial importancia a temas como a xestión das augas 
limpas, promovendo o seu aforro e evitando a súa contaminación, controlando 
posteriormente os residuos resultantes de cara a facilitar o seu tratamento e 
depuración. 
 
Deberemos atender tamén á calidade das terras, evitando os procesos de erosión do 
solo e na medida do posible o uso de determinados abonos, insecticidas e herbicidas, 
que, ademais de caros, poden resultar altamente nocivos. Neste senso, pódense 
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desenvolver sistemas de aproveitamento da materia orgánica mediante procesos de 
compostaxe, sistema que permite o aporte de nutrientes á terra. 
 
Debemos colaborar tamén na conservación da biodiversidade, respectando a riqueza 
florística e faunística dos espacios nos que intervimos, colaborando en tarefas de 
rexeneración vexetal de áreas degradadas e na preservación de variedades tradicionais 
autóctonas que, polo xeral, se adaptan de forma mellor ó medio. 
 
 
MEDIO AMBIENTE E SAÚDE LABORAL 
 
Medio ambiente e saúde son dous aspectos intimamente relacionados, xa que só nun 
ambiente saudable podemos preservar a nosa saúde física e psíquica. O medio 
ambiente laboral debe ser coidado, xa que é o noso espacio de relación e a  nosa saúde 
está en xogo. Debemos adecuar os locais, proporcionando condicións axeitadas de 
aireación, nivel de ruído, exposición a fontes de radiación e contaminantes, 
iluminación, etc.  


