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Nova convocatòria de l’Agenda 21 Escolar de Lleida:   
curs 2014-2015 
Informació de l'Agenda 21 Escolar  
 

 
Ja està en marxa la nova convocatòria del programa 
Agenda 21 Escolar  per al proper curs. Com en els 
darrers cursos tenim dues modalitats: 
a) Projectes d'un curs: curs 2014-2015 
b) Projectes de 3 cursos: trienni 2014-2017. Hi opten per 
primera vegada els centres que participen en l'Agenda 21 
Escolar des del curs 2009-2010, i per segona vegada els 
centres que renoven trienni, ja que aquest curs han 
acabat el seu projecte triennal 2011-2014. 
 
 

 
Alhora, els centres esteu presentant la documentació de final de curs: 
a) Memòria econòmica del curs 2013-2014 (tots els centres) 
b) Memòria projecte anual curs 2013-2014 (centres amb projecte anual) 
c) Avaluació programa curs 2013-2014 (centres amb projecte triennal). 
En tots els casos el termini de presentació finalitza el divendres 18 de juliol de 2014. 
 
Trobareu tota la informació detallada a http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-
lleida/nova-convocatoria-curs-2014-2015 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Acte de cloenda d’Infantil i Primària a la Seu Vell a 
Informació de l’Agenda 21 Escolar  
 

El dijous 5 de juny els centres d'infantil i primària s'han trobat 
en la cloenda, a la Seu Vella, per compartir el treball realitzat 
durant aquest curs. Hi han participat 400 representants de 
les escoles, sobretot alumnes, però també mestres, pares i 
mares. 
 
Primer, els representants de cada centre van rebre el 
diploma acreditatiu de la seva implicació en el programa, de 
mans de l'alcalde Sr. Àngel Ros, de la primera tinent 
d'alcalde Sra. Marta Camps i del regidor de Medi Ambient i 
Horta Sr. Josep Barberà, que van assistir a l'acte.  
 

Entre tots van construir la frase: "Les escoles de Lleida construïm una Lleida més sostenible". 
 
Després, tothom va poder visitar l'exposició de pòsters dels projectes dels centres, al claustre de la Seu 
Vella, i finalment es va gaudir de diferents activitats: per als més petits, el conte "L'herbeta del poniol", 
amb Sac Espectacles; per als més grans, jocs de medi ambient i dues activitats amb la participació 
d'alumnes de secundària: taller de jardineria, amb l'INS Castell dels Templers, i mostra de mobles fets de 
cartró, amb l'INS Guindàvols, a qui agraïm la seva participació. 
 
 



 
Trobareu totes les fotografies de la cloenda i els pòsters dels projectes a 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/cloendes-1314/cloenda-agenda-21-
escolar-de-lleida-curs-2013-2014 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Acte de Cloenda de Secundària a La Mitjana 
Informació de l’Agenda 21 Escolar 
 

 
El dimarts 20 de maig durant tot el matí, al Parc de la Mitjana, els 
centres de secundària van compartir el treball realitzat durant 
aquest curs. 
Hi han participat 95 alumnes i 22 professors/es, representants 
dels centres: INS Castell dels Templers, INS Escola del Treball, 
INS Guindàvols, INS Joan Oró, INS Josep Lladonosa, INS La 
Mitjana, INS Manuel de Montsuar, INS Maria Rúbies, INS Màrius 
Torres, INS Gili Gaya, Escola Les Heures, COL Lestonnac - 
L'Ensenyança, CE El Segre. 
 
 

 
Les activitats de la jornada han estat: 
- Presentació i intercanvi d’experiències: Els alumnes presenten als companys d’altres centres les accions 
que han fet al seu centre i expliquen amb més detall aquella acció que consideren especialment 
interessant de compartir. 
- Tallers d’aprenentatge:  Els alumnes van participar en un taller naturalista sobre l'anellament d’ocells per 
a l’estudi científic (amb Eladi Ribes, ornitòleg professional) o en un taller sobre egagròpiles d’ocells (amb 
Fermí Sort, investigador del Centre Tecnològic i Forestal de Solsona). 
 
A més, tots els centres participants van rebre el diploma acreditatiu de la seva implicació en el programa, 
de mans del regidor de Medi Ambient i Horta, Sr. Josep Barberà i del regidor d'Educació, Sr. Jesús 
Castillo. 
 
Trobareu les presentacions dels centres i les fotografies de la jornada a 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/cloendes-1314/cloenda-agenda-21-
escolar-de-lleida-curs-2013-2014 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

L’Agenda 21 Escolar participa a la Festa de les Esc oles Bressol 
Municipals de Lleida 
Informació de l’Agenda 21 Escolar   
 

 
El dissabte 14 de juny, als Camps Elisis, les Escoles Bressol 
Municipals van celebrar la seva festa de cloenda del curs, 
amb tallers i animació infantil. 
Les escoles bressol que participen en l'Agenda 21 Escolar 
van exposar el pòster del seu projecte per tal que les 
famílies poguessin veure les activitats realitzades durant 
aquest curs.  
També es va obsequiar les famílies participants amb un 
boc'n roll, per reduir els residus en els embolcalls 
d'esmorzars i/o berenars. 
 

 
 
Trobareu més informació a http://ebressol.paeria.cat/noticies/2014/06/festaebm2014.pdf 
 
......................................................................................................................................................................... 
 



 
1r Congrés Anna Gené – Fem ciència a l’escola 
Informació de l’Agenda 21 escolar / Notícies dels c entres   
 
 

 
Els dies 22 i 23 de maig es va celebrar la primera edició del 
Congrés Anna Gené - Fem ciència a l'escola, a l'Auditori del 
Campus de Cappont de la UdL, amb la participació de 7 
centres de primària, que han presentat 11 ponències 
mostrant el seu treball científic. 
 
Les escoles participants i les seves ponències han estat: 
- Escola Camps Elisis (5è i 6è): Potabilitzant l'aigua del mar 
- Escola El Segrià (3r, 4rt): Atrapem la humitat 
- Escola Francesco Tonucci: Com es contamina el riu 
Segre? (3r), Perseguint cometes (4rt), El nombre més famós 

de l'univers (5è), Els mosaics (5è), La proporció àuria (5è) 
- Escola Frederic Godàs (6è): Envoltats de sons 
- Escola Parc de l'Aigua (3r i 4rt): Les erugues són éssers vius? 
- Escola Pardinyes: Densitat dels líquids (6è), Descobrir i...descobrir (vídeo P3) 
- Escola Sant Josep de Calassanç (5è): Per què les persones suren a l'espai. 
 
També es va retre un homenatge a Anna Gené, amb la plantació d'un magraner a l'exterior de la Facultat 
de Ciències de l'Educació. 
 
Trobareu totes les presentacions, els vídeos i la galeria fotogràfica a 
http://sites.google.com/site/congresannagene/1er-congres/ponencies 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Maduixes de Lleida per als horts escolars 
Informació de l’Agenda 21 Escolar 
 

 

Durant el mes d'abril es van repartir prop de 500 maduixes de Lleida, entre 35 centres, per tal que els 
centres interessats en treballar amb aquesta varietat tradicional de l'Horta de Lleida poguessin iniciar o 
continuar aquest treball. 
 

Els centres que van rebre aquest planter han estat: 
CEE Aremi, COL El Carme, COL Sagrada Família, EBM 
Albarés, EBM Cappont, EBM Gargot, EBM Pardinyes, EBM 
Raimat, EBM Rellotge, EBM Ronda - La Mercè, EBM Vailet, 
ESC Alba, ESC Camps Elisis, ESC El Segrià,  ESC Enric 
Farreny, ESC Espiga, ESC Francesco Tonucci, ESC Frederic 
Godàs, ESC Joan XXIII, ESC Joan Maragall, ESC Joc de la 
Bola, ESC La Mitjana, ESC Magí Morera, ESC Parc de l'Aigua, 
ESC Pardinyes, ESC Pinyana, ESC Pràctiques II, ESC Príncep 
de Viana, ESC Riu Segre, ESC Terres de Ponent, FEDAC 
L'Anunciata, INS Josep Lladonosa, INS Gili Gaya, INS Maria 
Rúbies, Llar d'Infants Josep Borràs. 

Imatge: Col·legi Sagrada Família 
 

Més informació: 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/treballem-amb-varietats-tradicionals-
de-lhorta-de-lleida-1314 
 
......................................................................................................................................................................... 
 



 

Projecte d’horticultura, jardineria i sostenibilita t a l’Escola 
Pinyana de Lleida 
Notícies dels centres 
 

L'Escola Pinyana de Lleida ha iniciat un projecte 
d'horticultura, jardineria i sostenibilitat. 
Entre altres punts destaquen:  
- Hem habilitat el nou espai de l’hort i hem plantat 
el primer arbre de l’escola.  
- Hem utilitzat materials reciclats per a l'hort, on 
hem dissenyat una zona de treball fora de l'aula.  
- Hem confeccionat un plànol de l’hort per 
treballar a escala amb els i les alumnes. 
- Hem creat la comissió de l’hort amb 
col·laboració de tota la comunitat educativa.  
 

- Hem après a respectar i cuidar entre tots els espais de l’escola.  
- Hem descobert el treball cooperatiu en les tasques de l’hort.  
- Hem après que hi ha plantes que les plantem i altres que les sembrem. 
- Ens hem adonat de la importància de les tres ¨R¨ Reduir, Reutilitzar, Reciclar. 
 
Bloc del projecte: http://blocs.xtec.cat/hjspinyanalleida/2014/05/15/projecte-dhorticultura-jardineria-i-
sostenibilitat-a-lescola-pinyana-de-lleida/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

L’EBM  Albarés rep la visita de la deixalleria mòbi l 
Us convidem... 
 

El dijous 10 d'abril, els  96 alumnes de l'EBM Albarés van rebre a 
la seva escola la visita de la deixalleria mòbil. 
 
"Els nens i nenes han conegut la deixalleria mòbil, amb el suport 
de la granota Carlota que és la protagonista de les accions 
“verdes” que es duen a terme a l’escola. Al racó verd hi vam 
penjar informació i vam passar una circular a les famílies 
informant i demanant que portessin elements per a llençar a la 
deixalleria mòbil. Aquí teniu una foto dels "núvols" (classe dels 
nadons)." 
 
 

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

Els instituts Guindàvols i Joan Oró participen en l a IV 
Conferència Catalana “Tinguem cura del planeta” 
En xarxa amb la XESC 
 

 
La  IV Conferència Catalana "Tinguem Cura del Planeta" es 
va celebrar a Sabadell el 2 d'abril. A la trobada hi van 
participar 120 joves de 13 a 16 anys de 31 centres educatius 
de Catalunya, 40 professors i 20 delegats de les 
Conferències de 2012 i 2013. El programa de la IV 
Conferència tenia com a tema central el procés de canvi i la 
seva comunicació. Prèviament a la Conferència, tots els 
centres van elaborar un pòster que recollia les accions 
realitzades d’acord amb les problemàtiques ambientals 
locals i els agents que hi han intervingut. 
 

 
 



Simultàniament a la Conferència Catalana es van celebrar altres conferències al País Basc i a França, 
amb les quals es va mantenir contacte a través de les xarxes socials Facebook i Twitter 
(#tinguemcura14). 
 
A la tarda es van organitzar els tallers comunicatius i lúdics: Flashmob Europa, nota de premsa, gravació 
d’un anunci, graffiti, ràdio, ball de bastons, la foto del canvi, càlcul de la petjada ecològica de la trobada. 
 
Lleida hi va estar representada per l'INS Guindàvols i l'INS Joan Oró. 
 
Podeu trobar tota la informació de la trobada: pòsters, fotografies, resultat de tots els tallers,... a 
http://www.xesc.cat/TCP/curs_2013_2014.html 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

II Premi “Escola, agricultura i alimentació ecològi ca” 
En xarxa amb la XESC  

 
El 10 de maig, dins del marc de BioCultura, ha tingut 
lloc el lliurament de la segona edició del premi 
"Escola, agricultura i alimentació ecològica". 
 
Els premiats han estat l'Escola Bressol Municipal El 
Rial (Sant Cebrià de Vallalta), amb el projecte "L'acte 
alimentari", l' Institut Ferran Casablancas (Sabadell), 
amb el projecte "Inici d'un hort escolar i ecològic: de la 
llavor a la taula i sense intermediaris", l'Escola Doctor 
Estalella (Vilafranca del Penedès), amb el projecte 
"Alimentació i salut a l'escola".  
 

També s'han donat dos accèssits a l'Escola d'Educació Especial L'Arboç (Mataró) i l'Escola Jesuïtes de 
Gràcia (Barcelona). Hi va haver reconeixement per a cinc finalistes: les escoles Agustí de Barcerà 
(Amposta), Finestres (Mieres), Torrelameu (Torrelameu), el Col·legi Mare de Déu de Montserrat (Les 
Borges Blanques) i l'Institut Vall d'Hebron (Barcelona). 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Castell-bric a la Ludoteca Parc de Gardeny 
Notícies de Lleida / Ecoentitats de Lleida 
 

El passat divendres 16 de maig la Ludoteca 
Municipal Parc de Gardeny va oferir una festa 
d’inauguració del Castellbric de Gardeny.  
 
"Aquest castell està construït amb 2.000 tetrabrics 
que han aportat els nens i nenes i les famílies 
usuàries de la ludoteca, que durant 7 mesos han 
estat molt implicats en la creació d’aquest nou 
recurs educatiu.  
En la realització d’aquest castell s’ha treballat la 
reutilització de material de rebuig i el treball en equip 
entre els nens i nenes i les famílies, així com alguns 

dels objectius del Programa Ecoentitats de Lleida. A més a més, amb aquest Castell-bric hem obtingut 
una nova caseta de joc simbòlic per al pati de la ludoteca!" 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Natura als parcs de Lleida 
Us convidem... 
 
Aquest estiu, quarta edició del programa "Natura als parcs", que té com a objectius apropar les persones 
als parcs i places de la ciutat i fer activitats per a públic familiar amb contingut mediambiental. 
 
 
 



El programa es farà tots els dimecres de juliol i agost, de 19 a 20,30h, a diferents places i 
parcs: Camps Elisis, Jardins de Francesc Solana (Secà de Sant Pere), Plaça de Santa 
Cecília (Centre Històric), Parc de l'Aigua (Bordeta), Parc de la Mitjana, Parc de les Vies 
(zona Prat de la Riba), Parc de Joc de la Bola, Plaça de les Magnòlies (Balàfia) i Clot de 
les Granotes. Consulteu el programa complert! 
 
Enguany, es faran activitats i un quadern de camp per apendre coltes coses sobre les 
plantes dels parcs de Lleida.  
No cal inscripció prèvia. 
 
Programa complert de Natura als parcs: http://sostenibilitat.paeria.cat/fitxers/formacio-
educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/ecoactivitats-2014/natura-als-parcs.jpg-1 

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

Aquest estiu, iNaturalist 
Us convidem... 

 
L’aplicació iNaturalist, disponible ja en català, permet 
registrar fotografies d'éssers vius (insectes, amfibis, 
rèptils, mamífers, plantes, ocells i fongs) i penjar-les 
online associades a una coordenada, una data i una 
hora... D'aquesta manera, fareu créixer el 
coneixement a través de la creació d’inventaris de 
naturalesa a temps real i ajudareu a nodrir portals 
d’informació internacionals. 
 
http://blog.creaf.cat/noticies/inaturalist-ja-parla-
espanyol-catala-eusquera-gallec/ 
.....................................................................................

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

Àlbums il·lustrats a la classe de ciències 
Tria i remena 
 

Aquest article del número 27 de la revista digital "Ciències" 
ofereix uns criteris per a la selecció d'àlbums il·lustrats per a 
utilitzar-los a les classes de ciències de primària, amb l'objectiu 
que aquests puguin ser un recurs didàctic que afavoreixi 
aprenentatge de les ciències i la comprensió lectora en aquesta 
etapa educativa.  
Els 10 criteris s'agrupen en l'acrònim CONTE: 
C: contingut científic / model científic 
O: origina preguntes / activitats d'indagció 
N: narració atractiva 
T: temes transversals i aspectes destacables 

 E: experiència gratificant 
 
L'aplicació dels criteris ha permès obtenir un recull de 30 àlbums il·lustrats. 
Les autores de l'article són Neus Ferran, Neus Levrero i Conxita Márquez.. 
Article complert: http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Moltes gràcies per la vostra participació i el vost re treball durant 
tot el curs! Bon estiu, bones vacances i fins al pr oper curs! 
 

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 
 

 


