
QUÈ ÉS?
L’Emergència Climàtica és una resposta social davant la  

manca d’accions contundents globals per mitigar el canvi climàtic 
i adaptar-s’hi.

Encara som a temps de reduir les nostres emissions per assolir el 
2030 una reducció d’un 40% respecte a l’any 2050 (Pla de Canvi 

Climàtic a Lleida 2030). I el que és més important des de la 
perspectiva educativa encara som a temps de sensibilitzar i 
donar la informació necessària per generar pensament crític 

entre l’alumnat dels centres educatius.

«Pensa globalment,  
actua localment»

STOP  
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA!

MICROXARXA

1. FEM DIAGNOSI DEL NOSTRE CONSUM  
D’ELECTRICITAT, AIGUA I GAS

2. PASSEM A L’ACCIÓ

3. AVALUEM ELS CONSUM I ELS CANVIS D’HÀBITS

L’Eco-Auditoria 
a l’escola 

Metodologia



QUINS RECURSOS  
       S’OFEREIXEN? A QUÈ ES COMPROMET  

CADA CENTRE?

• Assistir a les reunions de treball 
(obligatòries)

• Enviar la informació requerida  
en cada fase del procés

• Destinar el suport econòmic  
a l’execució del projecte

• Assolir els objectius fixats a  
la microxarxa per aconseguir  
el màxim estalvi

QUÈ ES RECOMANA?

• Constituir una comissió transversal que vetlli  
per la implementació d’accions per a l’estalvi 
d’aigua, electricitat i gas al centre

• Integrar la prevenció de residus al currículum 
escolar i al projecte del centre

• Dades del consum d’aigua,  
electricitat i gas

• 2 sessions de treball i d’intercanvi  
d’experiències

• Acompanyament i assessorament  
al llarg del procés

• Preparació dels documents físics per  
comptabilitzar el vostre estalvi

• Elements de comunicació per afavorir 
l’estalvi

• Tractament de dades personalitzat

• Recull de recursos didàctics 
relacionats

• Espai web per difondre les vostres 
notícies



CURS 2021/2022 
STOP EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Fes la preinscripció a l’A21E 
i a la microxarxa STOP 
Emergència Climàtica

Escull la persona o 
l’equip que coordinarà  

la microxarxa

Entrega la plantilla  
de compromís

Assisteix  
a la primera reunió  

de treball

Fem el  
Pla d’Acció

Iniciem  
la diagnosi 

Assisteix  
a la segona reunió  

de treball

Passem a l’acció Avalua l’èxit del procés que has 
dut a terme, comunica-ho a la teva 
comunitat educativa i celebra-ho!

Assisteix  
a la segona reunió  

de treball

Fes el teu 
centre més 
sostenible!

Les tasques que es desenvolupen durant el curs van adreçades a identificar les principals fonts  
de consum al centre i a planificar bones pràctiques.

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari 

Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd  i  @Ecoactivitats 

Termini de preinscripció: fins al 10 de setembre
Termini per entregar la plantilla de compromís: fins al 30 de setembre

Consulta  
el calendari

Més informació:  
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-stop-emergencia-climatica
Tel. 973 700 455    /    agenda21escolar@paeria.es

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L-HSsRBBfUC05zDjns8wPqUZYTsumLZAhM4h4GljrH5UNTlHSDhMSjBJRDZGR1RLVjJXQzcwTkJGNC4u
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/fitxers/a21e/2020-2021/calendari-stop-ec
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/mx-stop-emergencia-climatica



