
 

Lleida 05/10/2012 
 
INFORMATIU DE L'AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA - 
Setembre 2012 
 
El setè curs de l'Agenda 21 Escolar ja està en marx a 
Informació de l'Agenda 21 Escolar 

 
Comencem el curs amb un nou model d'informatiu, per agilitzar els enviaments i facilitar la lectura i 
l'accés a enllaços. Esperem que us sigui útil! 
Durant el mes de setembre ja heu anat rebent diverses informacions del programa: formació, hort escolar, 
materials i residus. 
Aquestes propostes s'aniran detallant durant aquest mes d'octubre i anireu rebent els documents 
corresponents. 
Us recordem que també podeu consultar tota la informació al web Agenda 21 Escolar de Lleida: 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Acte de signatura de l'Agenda 21 Escolar de Lleida 
Informació de l'Agenda 21 Escolar 

 
Enguany, seguim el format iniciat el curs passat.  
Al Saló de Plens de la Peria rebrem els 
representants dels centres que us incorporeu 
enguany al programa i dels centres que inicieu un 
projecte triennal. 
A la resta de centres us convidarem a realitzar el 
vostre propi acte de signatura, al vostre centre, i a 
fer-nos arribar documents i imatges. 
Ja heu rebut la informació detallada, indicant-vos 
quina és la proposta que correspon al vostre 
centre. Atents/es als terminis!!! 
 
Dia: Dimarts, 6 de novembre de 2012 
Hora: A partir de les 10,30h 
Lloc: Saló de Plens, Palau de la Paeria 

 
......................................................................................................................................................................... 
 

La formació ja ha començat 
Informació de l'Agenda 21 Escolar 
 
En la proposta de formació d'enguany hi ha les següents propostes incloses en el Pla de Formació 
Permanent del Departament d'Ensenyament: 
- Curs "Un hort a l'escola" 
- Curs "Els residus a l'aula" 



- Curs "Treballem el medi a l'escola" 
 
A més, hi trobareu: 
- Sessió "L'Agenda 21 Escolar de Lleida,... som-hi!" 
(adreçada als centres i/o professorat que s'incorpora al 
programa). 
- Sessió "Treballem les varietats tradicionals de l'Horta 
de Lleida" 
 
I volem endegar una nova proposta: 
- Sessions de presentació i intercanvi d'experiències "A 
casa de..." 
 
De tot plegat us mantindrem informats/des i podreu 
seguir tota la documentació a través de l'apartat de 

formació del web Agenda 21 Escolar de Lleida: http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-
escolar-de-lleida 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Repartiment d'agendes i calendaris del medi ambient  2012-2013 
Informació de l'Agenda 21 Escolar 
 

Us hem fet arribar recursos de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat: 
- Calendari escolar del medi ambient. És un calendari d'aula, 
adreçat a primària. 
- Agenda escolar europea del medi ambient i el 
desenvolupament, adreçat a grups-classe de secundària.  
Aquest curs, aquests materials ens proposen un viatge molt 
sensorial ja que conviden a aproximar-nos al medi prestant 
atenció a la vista, a l’olfacte, a l’oïda, el gust o el tacte, per 
descobrir el món en què vivim, conèixer-lo i, en última instància, 
actuar-hi favorablement. 
El web de l’Agenda Escolar complementa aquests materials en 
format paper. Si navegueu per aquest ciberespai hi trobareu les 
activitats del curs i les de cursos anteriors –algunes d’elles en 
format interactiu-, juntament a d’altres informacions i propostes.  

 
Esperem que aquests recursos us siguin útils!  
Web de l'Agenda Escolar: http://agendaescolar2012-2013.diba.cat/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Ratpenats a La Mitjana 
Notícies ambientals de Lleida 

 
 Aquest estiu, el programa de seguiment dels ratpenats d’aigua 
presents al Parc de la Mitjana ha censat 14 espècies. Les més 
abundants són el ratpenat dels graners i la pipistrela nana i el més 
interessant des del punt de vista ecològic és el nòctul mitjà. Per 
tercer any consecutiu s’ha detectat la presència de ratapinyada 
d’aigua i ratapinyada de peus grans, espècies protegides i en el cas 
de ratapinyada de peus grans, en perill d’extinció. Aquest cens forma 
part del programa Quirorius, realitzat per tècnics de la Regidoria de 
Medi Ambient i Horta, conjuntament amb ciutadans interessats.  
 

També s'ha celebrat la 3a “Nit dels Ratpenats”, amb tallers infantils de manualitats per aprendre com 
viuen i com són els ratpenats, i una conferència de David Guixé, biòleg expert en quiròpters, que ha 
explicat els hàbits de vida, alimentació i reproducció. També s'han revisat els mètodes de captura 
científica de ratpenats, amb xarxes i arpes que permeten capturar els animals vius per identificar-los, 
mesurar-los i anellar-los.  
http://sostenibilitat.paeria.cat/fitxers/agenda-21-escolar/informatius/1213/ratpenats-a-la-mitjana.pdf 
 



 

INS Guindàvols i INS Joan Oró participen en la prim era cursa de 
transports 
Notícies dels centres 

 
70 alumnes de l'INS Guindàvols i de l'INS Joan Oró 
van participar el divendres 21 de setembre en la cursa 
de mitjans de transport escolar, organitzada per 
l'Ajuntament de Lleida, conjuntament amb l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat de Lleida i l'Associació per a 
la Promoció del Transport Públic. L'activitat s'ha 
emmarcat dins de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2012. 
La cursa de transports consisteix a comparar diferents 
mitjans de transport utilitzats a la ciutat per fer un 
mateix recorregut: a peu, amb bicicleta, amb autobús i 
amb cotxe.  
 

 
L'objectiu de la cursa no és pas arribar el primer/a sinó demostrar quins són els costos de la nostra 
mobilitat; no només els individuals, sinó també els externs que no es solen comptabilitzar, tant ambientals 
com socials (accidents, contaminació atmosfèrica, soroll, incidència en el canvi climàtic,...) 
 
Més informació i resultats de la cursa: 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/cursa-de-transports-escolar-2012 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Esperem les vostres notícies! 
Notícies dels centres 
 
Us convidem a enviar les notícies relacionades amb el vostre projecte d'Agenda 21 Escolar.  
En farem difusió a través d'aquest Informatiu i de la web de l'Agenda 21 Escolar. 
Podeu escriure un text, adjuntar fotografies, presentar-nos l'enllaç al vostre web o bloc,... 
Així, entre tots/es, farem xarxa! 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Ecoactivitats a Lleida 
Us convidem... 

 
Ja estan en marxa les propostes de natura i medi 
ambient del programa Ecoactivitats, fins a desembre de 
2012. 
 
Hi trobareu, entre altres: 
- Taller "Rastres de la fauna vertebrada" (20 d'octubre, 
de 9 a 17h) 
- Ecodescoberta "La tardor a La Mitjana" (diumenge 28 
d'octubre, d'11 a 13h) 
- Curs "És temps de bolets!" (9, 10 i 11 de novembre) 
- Ecodescoberta "El camí que fa l'aigua de casa al riu" 
(18 de novembre, d'11 a 13,30h) 
- Taller "Usos de les plantes aromàtiques i medicinals" 
(24 de novembre, de 9 a 13h) 
- Taller "Art i reciclatge al Nadal" (15 de desembre). 

 
Programa i inscripcions "Ecoactivitats" juliol - desembre 2012 : 
https://www.paeria.es/tramits/quadern/gestions.asp?Accio=consultar&IdFormulari=896&IdDept=&Pagina=&TextCerca
=&quadern=true 
 
......................................................................................................................................................................... 

 



 
Activitats de formació a Punt Eco 
Us convidem... 
 
Punt Eco proposa noves activitats de formació, a l'entorn dels horts: 
- Curs "Els cultius d'hivern i els sistemes de protecció de l'hort en front les gelades" (dimarts, 16 d'octubre, 
de 17,30 a 19,30h). Cal inscripció prèvia. 
 
Més informació: http://www.punteco.cat/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Setmana de la Sostenibilitat de la UdL - Els residu s 
Us convidem... 

 
La Comissió de Medi Ambient de la UdL organitza la 3a. 
Setmana de la Sostenibilitat, del 22 al 27 d'octubre. 
Hi trobareu: 
- una xerrada sobre com consumir menys,  
- un debat sobre els residus a Catalunya, 
- tallers sobre compostatge, la recollida selectiva, la reparació de 
bicicletes,  
- la presentació del projecte ReUdLitza, 
- visita guiada al Parc de la Mitjana 
- jocs per a la canalla, 
- final de festa amb Feliu Ventura, la iniciativa "Música zero" i 
l'Associació de consum ecològic "Lo Fato". 
 

Setmana de la Sostenibilitat UdL : http://www.udl.cat/serveis/oficina/Novetats/2012/SetmanaSostenibilitat.html 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Exposició "Haití, 34 segons després" 
Us convidem... 

 
A través de les fotografies d'Emilio Morenatti i Marta 
Ramoneda i dels audiovisuals d'Oriol Gispert, l'exposició 
vol donar a conèixer l'esforç, la solidaritat i l'esperit de 
superació de la població haitiana, en el seu dia a dia uns 
mesos després del terratrèmol del 12 de gener de 2010. 
Els centres escolars disposeu d'un taller, adreçat a 
alumnes de CM i CS, ESO, batxillerat i CF, per acostar-se 
a la realitat d'Haití a través de les històries reals d'alguns 
dels seus habitants, i conèixer la seva cultura i costums, i 
sobretot la seva riquesa humana. 

 
Fins el 6 de gener de 2013, al Caixa Fòrum Lleida, Av. Blondel 
Haití, 34 segons després: http://www.activitatseducativesfundaciolacaixa.es/caixaforum-lleida/?lang=ca 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

El litoral mediterrani, a Recerca en Acció 
Tria i remena 

 
Amb quest nou projecte de "Recerca en Acció", fins al 30 d'octubre, 
coneixereu el litoral, un dels sistemes naturals més amenaçats del 
planeta: està sotmès a fortes pressions ja que és petit en extensió i 
l'habita mitja humanitat. 
 
El grup de recerca del projecte treballa en conèixer perquè el litoral 
mediterrani és com és i perquè funciona com ho fa, per poder predir 
on i quan apareixen alguns problemes, o com afectaran les 
activitats humanes als diferents organismes que viuen al mar. Els 



interessa l'ecosistema litoral, la qualitat ambiental i la salut i benestar de les persones.  
 
En el projecte presenten el tema principal de la seva recerca: l'increment de nutrients d'origen continental 
a la zona costanera (eutrofització) i la seva relació amb la qualitat litoral, la proliferació d'algues nocives,... 
Descobrireu si l'aigua de les nostres platges és neta, quines anàlisis fan els científics per saber-ho, quina 
vida microscòpica hi ha al litoral, com són els organismes microscòpics que l'habiten i quina vida porten. 
 
El litoral mediterrani: http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/20120913-el-litoral-
medit.jsp 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Connectant móns - Receptes per a un món més just - Creix 
Tria i remena 

 
 
Connectant móns és una proposta educativa 
telemàtica d'Intermón Oxfam que combina l'activitat a 
l'aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys 
de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, 
en la qual participen centres de tot el món. 
En l'edició del curs 2012-2013, "Receptes per a un 
món més just", ofereix propostes per analitzar i 
reflexionar sobre el nostre consum d'aliments. 
 
 

 
"Creix - Alimentant idees" és una xarxa educativa en la qual estudiants de tot el món reflexionen, 
comparteixen i donen a conèixer el que han treballat a Connectant móns, Global express i altres 
propostes didàctiques sobre justícia alimentària. Perquè la fam és encara avui un problema per resoldre, 
que no es deu a una manca d'aliments sinó a un sistema alimentari injust i a un sistema productiu que 
esgota i destrueix els recursos naturals dels quals depenem. 
 
Connectant mons, curs 2012-2013 : http://www.conectandomundos.org/ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Medi Ambient i Horta  
c/ Tallada, 32 25002 Lleida. T. 973 700 455 F.973 700 459 

infosostenible@paria.cat http://sostenibilitat.paeria.cat 
 

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en “Vista prèvia” 
Per a veure les condicions d'ús d'aquest servei i administrar les seves dades Premi aquí 

Per a deixar de rebre el butlletí Premi aquí 

 


