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PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

A través de la nostra Autocertificació pròpia Segell 9R, estem treballant a totes  

les entitats que conformen Plataforma Educativa els següents àmbits de treball: 

 
 

 Reducció del consum d’aigua a tots els Serveis de l’Entitat. 

 
 Reducció del consum de gas a tots els Serveis de l’Entitat. 

 
 Reducció del consum elèctric a tots els Serveis de l’Entitat. 

 
 Reciclatge (paper, tòners, CD, aparells electrònics, olis,...) i consum  

responsable a tots els Serveis de l’Entitat. 

 
 Augmentar les accions sobre la vegetació i la fauna (medi natural) a tots els  

Serveis de l’Entitat. 

 
 Reducció del consum de benzina a tots els Serveis de l’Entitat. 

Aquests àmbits de treball es desenvolupen directament amb els següents materials  

i bones pràctiques: 
 

 Guia cap a la Sostenibilitat Ambiental i Social 

 

 Consells pràctics per una vida sostenible 

 
 Pòster de les nostres 9R al bloc 

 

 Política Ambiental 

http://www.plataformaeducativa.org/
https://www.plataformaeducativa.org/portal/wp-content/uploads/2021/03/14sostenibilitat.pdf
https://www.plataformaeducativa.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/15Consellsvidadostenible.pdf
https://www.plataformaeducativa.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/cartell-9Rs.jpg
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POLÍTICA AMBIENTAL DE PLATAFORMA EDUCATIVA  

Plataforma Educativa manté una política activa de responsabilitat corporativa basada en 

la nostra Missió, Visió i Valors, i en els deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. 

 

La nostra RSC té un caràcter pluridimensional que afecta a diversos àmbits de gestió 

abraçant amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impulsats per 

Nacions Unides i desenvolupats al 2015 amb la creació de la nova agenda de 

desenvolupament sostenible, l’Agenda 2030. 

Ens alineem amb aquests objectius i els despleguem amb el  Pla Estratègic on cada una 

de les entitats treballa per la consecució dels seus plans d’acció portant al dia a dia els 

diferents indicadors i accions. 

 

Plataforma Educativa és un conjunt d’entitats responsables, incorporant aspectes 

ambientals i socials en la nostra estratègia empresarial, basada en una política de 

responsabilitat social. Per aquest motiu hem creat unes pautes per a la millora contínua, 

que es basen en els valors de les entitats i en els nostres grups d’interès. 

» Vetllem per la conservació i protecció del medi ambient minimitzant l’impacte 

ocasionat per la nostra activitat. 

» Respectem els drets de les persones i la seva llibertat d’expressió, garantim unes 

condicions òptimes de treball, rebutgem el treball infantil i vetllem per la igualtat 

d’oportunitats sense cap mena de discriminació ni per edat, ni per sexe ni per 

raça.   

» Oferim llocs de treball segurs i saludables, esforçant-nos en minimitzar el risc de 

les persones treballadores, contractistes i visitants a través de l’aplicació de plans 

de prevenció i formació específica. 

» Oferim un servei de qualitat a la nostra clientela adaptat a les seves necessitats, 

mantenim la confidencialitat i privacitat de les dades i vetllem per garantir la seva 

satisfacció.  

» Donem un tracte prioritari a aquella proveïdoria i contractistes que comparteixen 

els nostres valors socials i ambientals, i donem suport als esforços per promoure 

aquests valors en les seves activitats empresarials. 

» Treballem pel desenvolupament del nostre entorn més immediat, principalment 

en els àmbits cultural, solidari, ambiental i educatiu. 

» Garantim la defensa dels drets humans en les nostres activitats. 

 

Respectem el Medi Ambient i treballem proactivament la reducció de l’impacte 

mediambiental negatiu i potenciem el beneficiós, reduint, reciclant i reutilitzant els 

recursos, minimitzant el consum material i d’energia, i incorporem el concepte de 

repensar en tot allò que fem i com pot afectar al medi ambient. 
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Amb criteris d’utilització de materials més respectuosos amb el medi ambient i de 

minimització d’embalatges. Prioritzem productes eco etiquetats, productes 

elaborats amb materials reciclables o biodegradables, de llarga durada o 

recarregables. 

Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient com la màxima 

expressió del respecte a les nostres futures generacions, i és per això que la 

preservació del medi ambient és un principi bàsic de tota actuació per l’afectació pel 

present pla, conforme a les polítiques i sistemes de gestió mediambiental.  

Plataforma Educativa va iniciar les nostres 4R, per posteriorment augmentar i 

millorar amb l’impuls del segell 9R propi (Reciclar, Reduir, Reutilitzar, Recuperar, 

Reparar, Renovar, Redissenyar, Redistribuir  i Repensar) tenint en compte l’Economia 

Circular, a la vegada que ens alineem amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible. 
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