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Equip ICE STEAM: El motor del canvi
Comissió d’Emergència Climàtica

Com pots fer la teva Declaració d’Emergència Climàtica?
1. Elaboreu o adapteu el manifest d’Emergència Climàtica al vostre centre.
o

Exemples:
 Manifest “Declaració d’emergència climàtica a Lleida i adhesió a la vaga
mundial pel clima i la setmana de mobilitzacions (20-27 set)”. Moció del
Ple 27 de setembre de 2019 per donar suport a la Declaració anterior.
 Manifest “Reconeixement i Declaració de l’estat d’emergència climàtica
per part de la universitat de Lleida” 25 de juliol de 2019

2. Aproveu la Declaració d’Emergència Climàtica al Claustre del centre.
o

A la signatura del Claustre es poden sumar altres col·lectius vinculats al centre
com a l’AMPA, comissions de mesters, estudiants, etc.

3. Pla d’actuació: Fixeu un o més objectius per millorar la sostenibilitat al centre.
o

o

Per això, us recomanem fer dues llistes:
 Què tenim fet fins ara?
 Què farem aquest curs?
Exemples dels centres de l’equip ICE:
o Institut Josep Lladonosa – Actualment treballa els arguments per
l’Emergència Climàtica en les matèries de Ciències i està acabant la
campanya de sensibilització pel Canvi d’Hàbits on s’hi ha implicat
diversos departaments i cursos de l’Institut. Objectiu principal a
desenvolupar: CANVIS REALS PER REDUIR CONSUM DE RECURSOS PER
A DISMINUIR LES EMISSIONS DE CO2: primer pas serà ELIMINAR
ENVOLTORIS DE PLÀSTIC AL CENTRE.

Com pots donar difusió la teva Declaració d’Emergència Climàtica?
Des de l’Agenda 21 Escolar de Lleida coordinarem la informació dels centres adherits amb el
suport de l’Equip ICE.
Per donar difusió us recomanem enviar a agenda21escolar@paeria.es:
1. La vostra Declaració d’Emergència Climàtica
2. El vostre compromís, en el cas que no estigui inclòs en la Declaració
3. El document d’aprovació de la Declaració per part del Claustre del centre (i altres
col·lectius si fos el cas)
4. Fotografies i vídeos

L’Agenda 21 Escolar habilitarà una secció al nostre web per visualitzar els centres adherits i els
seus compromisos i publicarem a les xarxes amb l’hashtag #A21ELleida la informació que
envieu.
A més, buscarem altres mitjans de comunicació per augmentar la difusió als barris i al conjunt
de la ciutat de Lleida.

Com donarem seguiment a aquesta iniciativa?
A finals de curs us convidarem a fer una reflexió i avaluació relacionada amb el vostre compromís
i les accions desenvolupades.
Dins dels Actes de Cloenda de l’Agenda 21 Escolar a final de curs inclourem un espai específic
per realitzar l’intercanvi d’experiències.
Així mateix, es realitzarà una avaluació de la campanya realitzada amb els membres de la
Comissió de treball Projecte STEAM d’Emergència Climàtica de l’Equip ICE per establir els passos
a seguir al curs 2020-2021.
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