
Indicadors Medi Ambient 2018

Indicadors

1r trimestre 

(setembre- 

desembre 2017)

2n trimestre 

(gener-març 2018)

3t trimestre 

(abril-juny 2018)

4r Trimestre

(juliol-agost 2018)
Estandards Total curs Observacions

Numero d’activitats del Programa 

d’Educació Ambiental Municipal (PEAM) 

ofertades.

46 46 46 0 46 46

Numero de participants a les activitats 

realitzades.
3.913 457 455 696 5.521

Comptabilitzades: MeRRRcafels (3.228), Jugateca 

ambiental (855), Projectes participatius AMB (99), 

Diuemngtes cverds (132), Casal d'Estiu mediambiental 

(284), Hora del Medi Ambient -Biblioteca (639), 

Divendres astronòmics (284)

Hores d’activitat en matèria de 

sensibilització ambiental, impartides des 

del Programa d’Educació Ambiental 

Municipal (PEAM).

178 194 157 0 529

Comptabilitzades activitats de la guia educativa durant 

la programació regular del curs escolar. No 

comptabilitzades jornades especials (setmana medi 

ambient, projectes participatius AMB, etc.)

Nombre d'escolars que reben formació 

mediambiental impartida per l’àrea 

Sensibilització Ambiental.

2.125 2.635 1.915 0 6.675

Comptabilitzades activitats de la guia educativa durant 

la programació regular del curs escolar. No 

comptabilitzades jornades especials (setmana medi 

ambient, projectes participatius AMB, etc.)

Nombre de notes publicades als mitjans de 

comunicació local.
14 13 8 3 38

Notícies publicades al castell digital, en relació a verd 

urbà i natura, esdeveniments i activitats ambientals  

promogudes des de la regidoria de medi ambient, 

actuacions per la mobilitat sostenible, energia, aigua i 

residus.

Manteniment de la mitjana de valoració 

dels docents per damunt de 4 sobre un 

màxim de 5. 

4,51 Comptabilitzades valoracions de Fundesplai

Relació (enumerada i amb data) de les 

propostes (internes o externes) de millora 

de qualitat i innovació implantades al servei 

(anual). 

Relació (enumerada i amb data) dels 

suggeriments i les queixes de la ciutadania 

relatives al servei i de les accions 

correctores realitzades. (anual) 

1. MeRRRcafels: ampliar freqüència de celebració i difusió. Propera edició: abril 2018

2. Reprendre els enviaments sistemàtics del newsletter de Cal Ganxo amb les activitats ambientals que es fan al municipi

3. MEDI AMBIENT A LES ESCOLES: Implantar el sistema de recollida d'oli de cuina usat als centres educatius que encara no el tinguin 

4. PEAM: Revisar i actualitzar els materials que s’utilitzen durant les activitats. 


