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L’experiència de l’Escola Magraners 
 

És el 7è any que formem part de l’Agenda 21.  

L’escola Magraners és un centre d’una línia. Té uns 200 alumnes. Està situada a la 

perifèria sud de Lleida i és una barriada popular amb famílies d’un baix nivell 

socioeconòmic. 

 



• En una primera fase vam informar al claustre i al 
consell escolar del que volíem fer. 

• La resposta a la nostra campanya no va ser suficient. 

• En una segona fase vam elaborar una nota informativa 
per les famílies, vam penjar cartells per l’escola i vam 
informar a les reunions de pares de començament de 
curs. 

• En una tercera fase vam intervenir directament amb 
els/les alumnes. Vam explicar el que volíem fer i vam 
posar en marxa diverses iniciatives ( portar 
carmanyola, regalar boc’n rolls, fer un club, fer 
ecoauditories i diversos concursos per motivar 
l’alumnat. 



• Vam decidir fer el club de la 

carmanyola i fer un carnet a 

cada alumne/a que la 

portava. Van augmentar el 

nombre de carmanyoles a un 

50% aproximada-ment.. 

• Vam decidir demanar boc’n 

rolls a Agenda 21 i regalar-los 

a l’alumant que portés 

carmanyola i això va fer pujar 

les xifres a un 70%. 

• Finalment vam donar boc’n 

rolls als grans perquè eren els 

que feien anar menys la 

carmanyola i vam arribar a un 

90% aproximadament. 



• Les ecoauditories: Vam fer 

dues ecoauditories al 

novembre i al gener. 

• Una tercera ecoauditoria al 

maig mostrava resultats molt 

superiors (90%) 

 



• Gràfic del principi (novembre 2013). Es veuen els detalls dels 
esmorzars per cursos. 
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• Un dia a la setmana recollim la 

brossa del pati. Ho fan tots els 

cursos de primària per ordre 

rotatiu. Hem comprat unes 

pinces per recollir la brossa. 

• Recollim la brossa orgànica dels 

esmorzars, menjador i el dia que 

dediquem a menjar fruita. La 

portem al compostador de l’hort. 



• Les mestres de CI van tenir la 
idea de comprar uns cistells 
per guardar les carmanyoles 
a l’hora del pati. D’aquesta 
manera l'alumnat pot jugar 
lliurement i no es perden les 
carmanyoles. 



• Fem diversos concursos per 

promoure l’eliminació de la 

brossa en els esmorzars i 

l’alimentació saludable. 

• El més important consisteix a 

donar tres premis a les classes 

que han portat menys brossa 

en els esmorzars. 

• Després de fer una 

ecoauditoria trimestral fem una 

classificació de les classes 

segons la puntuació. 



• 1. Nota a les famílies demanant la col·laboració en el tema de la reducció de brossa, els 
esmorzars saludables i la utilització de la carmanyola. 

• 2. Tornar a fer el carnet del club de la carmanyola. Donar boc’n roll als alumnes de 
primer que comencin i als alumnes de cicle superior (que hi posin el nom). Es podria fer 
un obsequi a tot l’alumnat que utilitzi la carmanyola o el boc’n roll durant el curs? 

• 3. Conscienciar les famílies i l’alumnat que no utilitzin el paper d’alumini en els 
embolcalls i redueixin la bolleria i els briks de sucs. 

• 4. Estendre el reciclatge i la campanya a EI. Estudiar-ho. 

• 5. Utilitzar els cistells per guardar les carmanyoles durant l’esbarjo. 

• 6. Reciclar paper a les aules amb les papereres petites i buidar-ho, setmanalment, a les 
grans del passadís. 

• 7. Els dijous treure el carro de paper al carrer, un cop buidades les papereres grans. 

• 8. Buscar maneres de fer entendre les famílies i els nens que llencem massa plàstics, 
concretament briks, i utilitzem massa paper d’alumini. 

• 9. Mantenir net el pati, un cop per setmana recollim brossa amb les pinces i ho reciclem. 

• 10. Fem una ecoauditoria cada trimestre i analitzem l’evolució de la brossa que portem 
a l’escola amb l’alumnat.  

• 11. Fem un racó d’Agenda 21 a l’escola. Donem notícies del projecte i presentem 
recursos i resultats. 

• 12. Es podria estudiar algun sistema nou amb els contenidors grocs per fer una bona 
recollida selectiva d’envasos i que el plàstic no arribés al pati? 

PROPOSTES REDUCCIÓ DE BROSSA CURS 2013-14: 



• El cicle inicial de l’escola ha 

decidit aquest curs 2014-15 

comprar una carmanyola, la 

qual porta el nom i 

l’anagrama de l’escola. S’ha 

comprat a tot l’alumnat amb 

els diners de material del 

cicle. 


