
                                                                                                                                                      

                         
 

 
INFORMATIU  

AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA  
 
 

Número 1.  Any  6. Setembre 2011 
 
 

Benvinguts/des a l’informatiu, l’eina de comunicació periòdica  entre els centres que 
participeu en el programa d’Agenda 21 Escolar i la secretaria del programa, 

 i també entre els centres.  
Us convidem a enviar-nos les vostres notícies i informacions, fotos de les vostres 

actuacions,... i tot allò que creieu que pot ser d’interès per al programa. 
Moltes gràcies per la vostra participació en l’Agenda 21 Escolar  

i esperem les vostres aportacions. 
 
 
INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR  
 
ACTE DE SIGNATURA DE COMPROMÍS curs 11-12 
 
El sisè curs de l’Agenda 21 Escolar de Lleida ja està en marxa. 
 
Enguany, l’acte de signatura de compromís dels centres participants tindrà un 
format diferent, ja que el Saló de Plens de la Paeria rebrà els representants dels 
centres que us incorporeu enguany al programa i els dels centres que inicieu un 
projecte triennal, però per la resta de centres us farem una proposta diferent, 
basada en la realització d’un acte de signatura de compromís en el propi centre. 
 
Molt aviat rebreu la informació detallada, indicant-vos quina és la proposta que 
correspon al vostre centre. Estigueu atents/es!!! 
 
Això sí, ja us podem comunicar la data: 
 

Dia:   Divendres, 4 de novembre de 2011 
Hora:   A partir de les 11h 
Lloc:   Saló de Plens, Palau de la Paeria 
 
 

LA FORMACIÓ JA HA COMENÇAT... 
 
Durant  el mes de setembre heu anat rebent tota la informació sobre la proposta de 
formació de l’Agenda 21 Escolar d’enguany, inclosa en l’oferta del Pla de Formació 
Permanent del Departament d’Ensenyament.: 
 

o Curs “Un hort a l’escola” 
o Curs “Més biodiversitat a l’aula” 



                                                                                                                                                      

o Curs “Els residus a l’aula” 
o Taller “Aprenem a compostar” 
o Grup de treball “Dissenyem projectes i treballs de recerca de temàtica 

ambiental” 
 
Algunes de les propostes ja han iniciat les sessions: 
 

Sessió “L’Agenda 21 Escolar... som - hi!” 
 
Representants de 4 centres que inicien enguany el programa van participar en 
aquesta sessió de formació inicial, el dia 20 de setembre, a l’escola Príncep de 
Viana.  
 

Vam treballar a partir de tota la informació i recursos de la web del programa per  
abordar aspectes com: Calendari i compromisos al llarg del curs escolar; 
planificació del pla d’acció per al curs;  organització de la comissió ambiental; 
serveis i recursos del programa A21E;  experiències de centres,... 
 

Taller “Aprenem a compostar” 
 
La primera sessió del taller va ser el dia 27 de 
setembre, al Centre d’Interpretació de la Mitjana.  
 

Va ser una formació acurada sobre com realitzar i 
organitzar el procés de compostatge en un centre 
escolar, i ara toca posar el fil a l’agulla! 
 

Hi participen 15 mestres i professors/es, de 10 centres 
escolars. 
 
Propera sessió pressencial: 

• Dilluns, 24 de gener de 2012 
 

Curs “Un hort a l’escola” 
 
J a s’han celebrat les 2 primeres sessions d’aquest curs (6 i 13 d’octubre), a càrrec 
de Joan Solé i de Núria Galindo. Hem visitat l’escola Riu Segre, que aquest curs 
comença un hort. 
 

Les sessions han tractat els següents aspectes: 
 

• Sessió inicial: sobre el plantejament de l’hort 
escolar, la seva planificació, la seva relació 
amb un programa ambiental, i part teòrica 
sobra hort escolar ecològic.  

• Sessió pràctica 1: situació i orientació de 
l’espai de cultiu, preparació inicial de la terra, 
fertilització,... 

 
 
Hi participen 35 mestres i professors/es, de 23 centres escolars. 
 
Properes sessions: 

• Dijous, 20 i 27 d’octubre 
 



                                                                                                                                                      

Recordeu que podeu consultar els materials (present acions de les sessions i 
altres informacions) de les diferents propostes de formació a la pàgina web 
del programa:  
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/ 
entrant a l’apartat de formació i triant el curs qu e us interessi. 
 
 

... I TENIM MÉS PROPOSTES 
  
El Centre d’Art La Panera acull de l’1 d’octubre de 2011 al 8 de gener de 2012, 
l’exposició “R+R+R”, a partir de l’obra Calaixera, de Curro Claret.  
 

És una exposició adreçada als nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys, que es planteja com una 
proposta de conscienciació mediambiental, a 
partir de les arts visuals contemporànies. 
Convida a pensar en les tres R (reduir, reutilitzar 
i reciclar), ja que Curro Claret i altres artistes, 
dissenyadors i arquitectes mostren com podem 
posar en pràctica les 3 R. 
 

Trobareu més informació sobre l’exposició i les propostes didàctiques adreçades 
als centres escolars a www.lapanera.cat 
 

Presentació  “Residus i art: L’exposició “R+R+R” i altres recursos” 
 
La Panera ofereix una sessió de presentació, adreçada a mestres i professors,  de 
l’exposició i dels recursos artístics permanents  disponibles per treballar els residus, 
especialment des del món de l’art. 
 
Dia:   Dimarts, 25 d’octubre de 2011 
Horari:  De 17,30 a 19,30h 
Lloc:   Centre d’Art de La Panera 
 
 

RECURSOS DEL PROGRAMA 
 

Gestió dels residus i els materials 
 
Ja us hem fet arribar tota la informació relacionada amb la gestió dels residus als 
centres, amb els diferents documents de presentació de serveis i recursos i amb els 
documents de sol·licitud de participació relacionats. 
 

•  Gestió dels residus escolars (marc general) 
•  Recursos gratuïts del programa i catàleg de recursos de pagament 
•  Servei de recollida de paper als centres escolars 
•  Recollida de matèria orgànica als centres escolars 
•  Participació en el recull de bones pràctiques sobre reducció de residus 

 

Recursos per a l’hort i el jardí escolar 
 
Ja us hem fet arribar tota la informació relacionada amb els recursos i propostes per 
a l’hort i el jardí escolar: 
 



                                                                                                                                                      

• Recursos per a l’hort i el jardí (palots, compost, terres, compostadors,...) 
• Assessorament al vostre centre  

 
Us recordem que a  l’adreça : 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/ 
hi trobareu penjada tota aquesta informació i documentació, clicant a “Propostes 
hort escolar, curs 1011” o anant a l’apartat de recursos – hort escolar, o residus, 
segons us convingui. 
 
 

RECURSOS PER ALS CENTRES 
 

Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupamen t 2011-2012 
 

Els centres de secundària heu rebut alguns exemplars de l’Agenda Escolar del 
Medi Ambient i el Desenvolupament, editat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
  

El web http://agendaescolar2011-2012.diba.cat/ presenta moltes opcions d’enllaços 
per navegar per tota la informació que ofereix i oferirà al llarg del curs. Trobareu els 
Ecojocs, propostes lúdico-pedagògiques descarregables, o Participa!, amb enllaços 
a un munt d’iniciatives, campanyes i webs interessants.  
 

Calendari escolar del medi ambient 2011-2012 
  
Els centres de primària heu rebut exemplars 
d’aquest  calendari de paret per a l’aula, editat 
conjuntament amb l’agenda. 
 

Enguany el calendari us proposa reflexionar 
sobre l’entorn més proper, el que constitueix 
l’espai públic (places, carrers,...) i, per tant, 
comú i compartit. 
 

A la mateixa web de l’agenda: http://agendaescolar2011-2012.diba.cat/ hi trobareu 
més informació i propostes. 
 
 
ELS CENTRES ESCOLARS I EL PLA DE MOBILITAT URBANA 
 
A Lleida s’està redactant el Pla de la Mobilitat Urbana , per tal d’aconseguir més 
presència a la ciutat dels mitjans de transport sostenibles, i més racionalització del 
vehicle privat, per tal de disposar d’uns carrers més segurs, més confortables, 
lliures de sorolls, de contaminació i d’accidents. 
 
En aquests moments, del procés de redacció del pla, ja s’ha acabat una diagnosi de 
la mobilitat al municipi, i estem en la fase de fixar les mesures a dur a terme. 
L’equip tècnic ha fet una primera llista d’accions que entren en un procés de 
participació, per tal de poder fixar el llistat definitiu. 
 
Voleu participar-hi?   Trobareu l’enquesta en el web http://mobilitat.paeria.es/pla-
de-mobilitat-urbana/participacio-propostes-1 
 
Teniu temps fins el 21 d’octubre! 



                                                                                                                                                      

EN XARXA AMB LA XESC 
 
LA CONFERÈNCIA CATALANA DE LA CONFINT JA ESTÀ EN 
MARXA  
 

Els centres catalans que participaran en la II Conferència Catalana de Joves pel 
Medi Ambient, la CONFINT, ja estan en marxa, ja que el 17 de novembre ja 
s’acosta. Centres de secundària de Sabadell, Igualada, Hospitalet, Vic, Lloret de 
Mar, Sant Boi de Llobregat,... Els dos representants de Lleida seran l’Institut 
Guindàvols i l’Institut Maria Rúbies. 
 

Cada centre prepara la seva Conferència Escolar, on hauran d’escollir els delegats 
que participaran en la Conferència Catalana i les responsabilitats i accions del seu 
centre educatiu. 
 

Més informació: http://www.xesc.cat/xesc/confint.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVA EDICIÓ A LA WEB DE L’”HÀBITAT” 
 
La guia d’activitats per a l’educació ambiental “Hàbita t” ja està disponible a la xarxa.  
http://80.33.141.76/habitat/ 
 
Tot i que la primera versió de la guia, en paper, és de l’any 1998, el seu gran interès 
ha fet que, en el marc de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, 
s’hagi convertit en una guia en línia. S’ha aprofitat el procés de conversió per 
actualitzar, adaptar conceptes, afegir-ne de nous,  actualitzar dades,... 
 

Les activitats s’agrupen en 5 blocs temàtics, destinats a l’ensenyament i 
aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors útils per a 
fomentar la transició cap a una societat més sostenible. Són: reconeixent l’entorn i 
les necessitats vitals; apreciant la diversitat de la vida; aprenent a gestionar els 
recursos naturals; detectant problemes; considerant tendències. 
 
El nou format permet descarregar documents i activitats, incorpora un cercador 
d’activitats i un espai d’intercanvi d’experiències, opinions o aportacions 
 

 



                                                                                                                                                      

NOTÍCIES DE LLEIDA  
 
 

La Mitjana viu la Nit dels Ratpenats 
 
La Nit dels Ratpenats s’ha celebrat al parc de la 
Mitjana, amb la participació d’unes 250 persones. Ha 
inclòs tallers per als més petits i una conferència on 
s’ha donat resposta a moltes preguntes sobre 
aquests misteriosos animals nocturns, com ara si els 
ratpenats són cecs, si migren o quantes espècies hi 
ha a Catalunya. La jornada ha acabat amb una 
passejada nocturna pel Parc de la Mitjana per 
observar l’activitat dels ratpenats, utilitzant detectors 
d’ultrasons i aprenent quines són les tècniques utilitzades pels científics per 
estudiar-los, com xarxes de captura, arpes, caixes-refugi, etc  
 

L’Ajuntament de Lleida està desenvolupant un estudi sobre els ratpenats en el 
municipi. Iniciat el 2010,  ja va donar resultats molt interessants perquè es va trobar 
una espècie al Parc dels Camps Elisis, el nòctul mitjà (Nyctalus noctula), primera 
cita a Catalunya. Enguany s’han continuat aquests treballs, dirigits per especialistes 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per tal de tenir informació sobre els 
moviments migratoris, l’alimentació i la cria d’aquesta espècie. El resultat de les 
prospeccions ha estat la captura de 4 exemplars: 2 mascles i 2 femelles. Els 
mascles son els mateixos individus que ja es van trobar l’any passat, el que 
demostra que els animals tenen fidelitat per la zona en la qual van ser trobats.  
 

La prospecció d’enguany també inclou una recerca intensiva a La Mitjana, un espai 
molt interessant per a aquests ratpenats, ja que hi poden trobar refugi i aliment amb 
molta facilitat. S’hi ha detectat onze espècies diferents. A més del nòctul mitjà, 
destaca la localització del ratpenat de peus gran (Myotis capaccinii). Aquesta 
espècie viu a prop dels llocs on hi ha aigua, mai a grans altituds, i s'amaga 
exclusivament en coves i altres cavitats subterrànies. La seva distribució és 
circummediterrània i està qualificada com a “espècie vulnerable” a la llista vermella 
de la UICN. 
 
 
L’Ajuntament de Lleida, guardonat amb el segon prem i del concurs Capital de 
la Biodiversidad 2011 
 
L’Ajuntament de Lleida ha estat guardonat en la categoria de ciutats que tenen 
entre 30.000 i 200.000 habitants. Dins d’aquesta categoria, l’Ajuntament de 
Granollers ha rebut el primer premi i el d’Ourense, el tercer. 
 

La Fundación Biodiversidad, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i 
Marí, atorga aquests premis a les iniciatives dels ajuntaments que destaquen en 
matèria de conservació de la biodiversitat 
  
La Paeria també ha rebut una menció especial de comunicació i educació ambiental 
per l’execució del programa “Ecoactivitats” que des de fa 10 anys ofereix activitats 
de divulgació, sensibilització i estudi de la natura a diferents públics. 
 

 



                                                                                                                                                      

NOTÍCIES DELS CENTRES 
 
 

El blog de l’hort de l’Escola Sant Jordi  
 
Els “hortolans de Gualda” han començat un blog on podeu seguir el dia a dia de  
tota la feina que fan els alumnes de primària de l’Escola Sant Jordi al seu hort. 
 

Des de l’inici del curs han regat les tomateres, collit les tomates i arrencat les 
tomateres, han començat a preparar la terra, amb la fanga i l’aixada, han estrenat la 
llibreta de l’hort d’enguany,... i han tingut sorpreses!,  
 

Us en deixem un parell de bocins i us el recomanem! 
 

“Han començat els hortolans de tercer. Avui les nenes i nens de tercer hem tingut 
molta feina a l’hort. Era molt urgent regar ja que el vent ja deixat el terra molt sec.”  
 

“Mosques, vigileu. Aquest començament de la tardor és tot un perill per a les 
mosques que volen pel pati dels petits. Mireu que han descobert les nenes i nens a 
la zona de les maduixeres.... Hem vist una teranyina amb unes mosques 
enganxades. Una cartolina negra ens ajuda a veure-la millor. Molt camuflada entre 
les fulles l'aranya espera que les mosques quedin atrapades al seu parany...” 
 

http://elblogdelhort.blogspot.com/ 

 
 
Dia sense Cotxes a l’Escola Països Catalans...  
 
La celebració del Dia sense Cotxes, el passat 22 de setembre, dins dels actes de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2011, s’ha dut a terme a l’Escola 
Països Catalans, amb diferents activitats. 
 

Els alumnes han pintat un mural sobre un mur de l’escola, amb l’ajut de Rosa 
Franco, de l’Escola Traç i Robert Serra, grafiter. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana 
ha dut a terme una activitat d’educació vial, en un circuit de bicicleta i patins, per tal 
de donar a conèixer les normes bàsiques de seguretat vial als alumnes.   
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

L’escola Països Catalans dóna suport i promociona els desplaçaments sostenibles 
al centre amb el condicionament d’un aparcament intern de bicicletes per facilitar 
als pares, alumnes i mestres l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. 
 
... i Pla per fer els entorns escolars més segurs 
 
L’Ajuntament de Lleida està elaborant un pla per fer els entorns de 37 escoles de la 
ciutat més segures. Es tracta de millorar la seguretat vial i promoure una mobilitat 
més sostenible a partir de l’anàlisi de l’estat actual, considerant la tipologia de 
carrer, les mesures de protecció que existeixen, la senyalització, el mobiliari urbà i 
transport públic, entre altres, per tal de promoure l’accés de pares i mares i 
l’alumnat a través del transport públic, a peu i en bicicleta. 
 

Actualment, la Paera està fent el treball de recollida d’informació de l’estat actual. 
De les 37 escoles que incorpora el pla, en dues d’elles ja s’ha treballat molt 
intensament, com és el cas de Frederic Godàs i Francesco Tonucci, i en altres 
s’han començat amb treballs específics, com són Episcopal i Ciutat Jardí. Pel que  
fa a la resta, s’inicia ara la recollida de dades a través del disseny d’unes fitxes per 
a cada projecte, que serviran per recollir propostes encaminades a millorar el 
desplaçament segur i sostenible dels escolars. 
 
 

Esperem que ens feu arribar les novetats  sobre el vostre projecte que 
vulgueu compartir amb altres centres de l’Agenda 21 Escolar. I si hi 
poseu una foto, molt millor!  
Nosaltres ens encarregarem de fer-ho córrer a través de l’Informatiu! 
 
 

RECULL DE BONES PRÀCTIQUES  
“Ens apuntem a la reducció de residus”  
 
Ja estan penjades a la web totes les bones pràctiques que ens vau fer arribar 
durant el curs 2010-2011. Les podeu consultar per centre o per tipus d’acció  
(esmorzar sense residus, reutilització de material de rebuig,...) 
 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-2 1-escolar-de-lleida/fem-
menys-brossa-a-lescola/  
 
És clar que en podeu seguir enviant de noves! 
 
Continuem la difusió de les vostres bones pràctiques, aquí a l’informatiu, amb les 
aportacions de l’Escola Parc de l’Aigua  
 
ACCIÓ 1: Esmorzar sense embolcalls 
 

o Nivell educatiu: Infantil i Primària 
o Participants: Tos els alumnes; tot el professorat; totes 

les famílies  
 

Els alumnes porten l’esmorzar amb carmanyola, intentant no 
portar cap altre embolcall. Utilitzen també tovalló de roba i got 
de plàstic. 
 



                                                                                                                                                      

ACCIÓ 2: Pau sostenible 
 

o Nivell educatiu: Infantil i Primària 
o Participants: Tos els alumnes; tot el professorat , 

totes les famílies 
 

En l’acte conjunt de la celebració del Dia de la Pau i la No 
Violència, el símbol de la Pau s’elabora amb ampolles 
d’aigua reutilitzades i aportades per les famílies. 
 
El símbol és un peix fet amb les ampolles que contenen un missatge de pau a dins. 
Cada alumne/a aporta una ampolla amb missatge per a poder construir el peix 
entre tots, després cada alumne/a recull una altra ampolla, de manera que els 
missatges s’intercanvien.   
 
ACCIÓ 3: Maquetes de la ciutat 
 

o Nivell educatiu: Cicle mitjà de Primària 
o Participants: 50 alumnes; 2 mestres.  
 

El material de rebuig ens ofereix moltes possibilitats 
per treballar l’expressió plàstica. A partir de la visita al 
centre d’Art “La Panera” els alumnes s’han inspirat en 
l’obra “Lleida ciutat de mitjanit” i han fet una maqueta 
de la ciutat amb els edificis i serveis més importants. I 
tot fet amb materials de rebuig 
 
ACCIÓ 4: Racó d’art 
 

o Nivell educatiu: Cicle inicial de Primària 
o Participants: 100 alumnes; 2 mestres; 100 famílies. 
 

Els alumnes, en petit grup, fan un projecte per al racó 
d’art emmarcat en un dels blocs: personatges de 
contes, maquetes, art amb lletres. Aporten el material 
de casa per elaborar-lo. 
Porten a terme el projecte i, finalment, fan una 
exposició de tots els treballs en un passadís de 
l’escola.  
 
 
US CONVIDEM... 
 
 

... al mercat “De l’hort a taula” 
 
El proper diumenge 6 de novembre, de 9 a 15h, a la plaça Sant 
Joan, nova edició del mercat de proximitat ‘De l’hort a taula’, 
pensat perquè productors i elaboradors de productes 
agroalimentaris puguin vendre i promoure els seus productes 
directament al consumidor. 
Els productes que hi podreu trobar són vi i licors, melmelades, 
bolets i conserves, oli, formatges i altres derivats làctics, fruita i 
verdura, carn i embotits i mels i plantes aromàtiques.  



                                                                                                                                                      

 ...a les Ecoactivitats 
 
Taller “Tècniques per reproduir plantes” 
 

Durant  aquest taller s’aprendrà a fer esqueixos d’arbres, arbustos i herbes, i quins 
són els substrats més adients per cada cas. 
 

Dia:  Dissabte, 15 d’octubre (d’11 a 13,30h).   
 

El preu de l’activitat és de 10 € i cal inscripció 
prèvia. 
 
Ecodescoberta  “El camí que fa l’aigua de casa al r iu” 
 

Visita guiada a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Lleida.  
Activitat adreçada a tots els públics. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. 
 

Dia:  Diumenge, 16 d’octubre (d’11 a 13,30h).   
 

Curs “Iniciació a la Geologia” 
 

Curs per aprendre sobre la geologia de les terres de Lleida. Durant el curs es 
combinaran les sessions teòriques amb les sortides a camp al Prepirineu, així com 
visites a diferents indrets de la plana. A càrrec de Josep Ma. Mata Perelló, doctor 
en Geologia i catedràtic de la UPC. 
 

Dies:  Divendres, 21 d’octubre  (de 19 a 21h); dissabte, 22  (de 9 a 18h) i diumenge 
23 (de 9 a 14h).   
 

El preu de l’activitat és de 25 € i cal inscripció prèvia. 
 

Curs “És temps de bolets!” 
 

Durant el curs es combinaran les sessions teòriques 
amb les sessions pràctiques. El dissabte tindrà lloc 
una sortida a camp, on es recolliran diferents 
espècies de bolets, que posteriorment es 
classificaran al laboratori. A càrrec de Javier 
Martínez Sopena i José Manuel Pérez Redondo (Secció de Micologia de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs). 
 

Dies:  Divendres, 4 de novembre  (de 18 a 20h); dissabte, 5 (de 8 a 18h) i diumenge 
6 (de 9 a 14h).   
 

El preu de l’activitat és de 25 € i cal inscripció prèvia. 
 

Les inscripcions a totes les activitats s’han de fer a través del web 
http://sostenibilitat.paeria.cat, on també podreu deixar les vostres dades per rebre 
informació.  
 

Més informació: Regidoria de Medi Ambient i Horta, tel. 973 700 455, a/e: 
infosostenible@paeria.cat. Places limitades! 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

...a “Benvinguts a l’Horta de Lleida” – Cap de setm ana de portes 
obertes 
 
Durant el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre, dins dels horaris establerts, podeu 
visitar 7 explotacions. Hi podeu anar amb el vostre vehicle o utilitzar les 3 visites 
organitzades amb autobús (en aquest cas, cal inscripció prèvia). 
 

Les explotacions que podeu visitar són: Celler 
Torres de Sanui (vinyes i celler), Sanui Fruits 
(central fructícola), Ilerset (safates 
d’hortalisses), Hortalisses Torrelles 
(hortalisses i calçots), Cal Brou (hort ecològic), 
Llorenç Albà (cria de corders) i Fruita Blanch 
(fruiters i elaboració de melmelades i sucs). 
 
Més informació i inscripcions per les visites 
amb autobús: 
http://sostenibilitat.paeria.cat 
 

 
 

...al Solidarium 2011 
 
Enguany, el Solidàrium arriba a la 5a Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i la 9a 
Mostra al carrer d’informació i documentació per al desenvolupament, sota el lema 
“Fomentar una associació mundial per al desenvolupament” i en el marc de la 
celebració  de l’Any Internacional del Voluntariat. 
 

Hi trobareu conferències, actuacions, debats... 
i moltes més activitats.  
 

Organitza: Coordinadora d’ONGD i altres 
Moviments Solidaris de Lleida, Universitat de 
Lleida i Ajuntament de Lleida 
 

 
 

Més informació: http://www.solidarium.cat/pages/solidarium/home.aspx 

 
...  al “ II Premio +Bio + Vida” 
 
La “Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad” presenta aquest concurs adreçat 
als centres educatius de primària, secundària i formació d’adults. 
 

Els participants hauran de presentar els treballs estructurats en dues parts: 
- Disseny i execució d’una campanya d’informació, sensibilització i educació 

ambiental adreçada als veïns de Lleida sobre biodiversitat. 
- Disseny i elaboració d’una revista sobre biodiversitat. 

 
El termini per inscriure’s al premi, lliurant la documentació inicial, finalitza el 18 de 
novembre de 2011, i el termini per lliurar els treballs, el 19 de desembre de 2011. 
 

Més informació: www.redbiodiversidad.es 



                                                                                                                                                      

TRIA I REMENA...  
 
 

Recull de recursos educatius d’Accionatura 
 
Accionatura posa disposició dels centres educatius, entre altres:  
 

- Agents per la Biodiversitat, un spin off 
d'Agents per Clima. Té com a missió 
motivar a l'acció per frenar el canvi climàtic 
i el seu efecte sobre la pèrdua de 
biodiversitat. 
http://accionatura.org/explora/iniciatives/ed
ucacio/agents-per-la-biodiversitat/ 

 

- Agents per Clima, una eina educativa virtual adreçada al Cicle Superior de 
Primària que permet al professorat treballar l'acció contra el canvi climàtic 
des d'una vessant pràctica, motivant als nois i les noies a actuar en el seu 
entorn més proper. http://accionatura.org/explora/iniciatives/educacio/agents-
pel-clima/ 

 
- Joc AlertaCO2 , per conèixer com l'activitat diària té relació directa amb 

l'escalfament del nostre planeta i com cada acció individual, per petita que 
sigui, sumada a moltes altres, pot tenir una repercussió enorme. 
http://www.accionatura.org/jocAlertaCO2/index.html 

 

- Exposicions itinerants sobre causes, efectes i solucions del canvi climàtic a 
Catalunya.  

 

- Segueix la pista de l'ós , un programa educatiu lligat a l'exposició sobre l'ós 
als Pirineus que s'engegarà a l'octubre de 2011. 

 

Més informació: http://www.accionatura.org/ , a/e: info@accionatura.org, tel. 93 237 
38 02. 
  
 

Connectant móns – Llavors per a un món més just 
 
“Connectant mons”, d’Intermón Oxfam,  és una proposta educativa telemàtica que 
combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de 
diferents realitats, en la qual participen centres de tot el món, organitzats en equips 
de treball de la mateixa franja d’edat. 

 

Enguany, sota el títol “Llavors per a un món més 
just” , abordarà les causes i les conseqüències de la 
manca d’aliments per a tothom, de les formes de 
producció o l’esgotament dels recursos naturals. I es 
plantejarà quin és el nostre paper en la construcció 
d’un sistema alimentari just. 
 

Compta amb Edugrow , el portal educatiu 
internacional de la campanya; i Creix , una xarxa social d’escoles que treballen i 
s’impliquen en els temes  de justícia alimentària. Professorat i alumnat compartiran 



                                                                                                                                                      

temes com l’agricultura sostenible, el canvi climàtic, el preu dels aliments o el 
consum responsable. 
  
Inscripcions: Fins el 13 de gener de 2012.  
 

Més informació: http://www.connectantmons.org/ 
 
 

Sobre boscos....  
 

Contes a la vora del... bosc 
 
En l’Any Internacional dels Boscos, el Centre de documentació i recursos educatius 
de Can Coll (Parc de Collserola) ha fet un recull de llibres relacionats amb el bosc. 
Hi trobareu: 
- Contes a la vora del... bosc: Més de 30 llibres de ficció per petits i grans, 

classificats per edats. 
- Any dels Boscos: Referències d’interès per saber-ne més. 

 

Podeu descarregar-vos el fulletó a: 
http://www.parcnaturalcollserola.cat/user/ed/fullet%20llibres%20Festa%20PN%202
011%20Boscos.pdf 
 
Boscos de Catalunya 
 
Aplicació multimèdia amb informació sobre els boscos de Catalunya (informació de 
les espècies, aprofitaments dels boscos, etc.).  
 

http://www.gencat.cat/daam/boscoscatalunya/aplicacio/  
 
 

Activitats educatives a Caixa Fòrum Lleida 
 
Dins de l’oferta d’activitats educatives proposades des del Caixa Fòrum Lleida hem 
trobat dos propostes de caire ambiental: 

 

- Conferència “El canvi climàtic és una veritat 
incòmoda?”,  amb Josep Enric Llebot, dins del cicle 
“Matins de ciència”. Adreçat a alumnes de 4rt 
d’ESO. Dia: 24 de març de 2012. 

 

- Taller teatralitzat “Tots amb la Terra!”.  Adreçat a 
alumnes de P5 i cicle inicial de primària. Dies: Del 
23 al 27 d’abril de 2012 

 
Més informació, inscripcions,...: 
http://www.activitatseducativesfundaciolacaixa.es/caixaforum-lleida/?lang=ca 
 
 

Vida aquàtica... amb materials de rebuig 
 
L'exposició Vida Aquàtica, presentada al Museu Marítim de 
Barcelona, ofereix un treball que sorprèn per la seva originalitat. En 
Raül Martínez és el creador d'aquesta col·lecció de peces, fetes amb 



                                                                                                                                                      

materials de rebuig. Alguns dels materials que s’han aprofitat per fer les peces són 
motors de vehicles fora d’ús, paraigües, retalls de ferros de tallers, etc. Les obres 
estan realitzades amb mecanismes senzills, però molt eficaços i s’activen 
mitjançant sensors de proximitat, quan el públic s’aproxima a elles.  
  
A l'exposició s’hi troben, entre d'altres, les següents figures: peix, banc de peixos, 
meduses, cranc ermità, cranc, balena beluga, peix globus, cavallet de mar, estrella 
de mar, tortuga, banc de musclos. 
 

La mostra explicada pel seu autor, en el vídeo 
http://www.youtube.com/MuseuMaritim 
 
 
PER PENSAR... I ACTUAR  
 

• “La pau a la Terra depén de la nostra capacitat de garantir el medi 
ambient”  

 

La Premi Nobel de la Pau 2004, la kenyana Wangari 
Maathai, va morir el passat 25 de setembre. Va ser la 
primera dona d’Àfrica Central i Oriental en obtenir un 
doctorat, va lluitar pels rets de les dones, el 
desenvolupament comunitari i la protecció del medi 
ambient.  Va crear la fundació Moviment Cinturó Verd 
de Kenya. 
 

L’any 2004 el Comitè Nobel d’Oslo li va atorgar el Premi Nobel de la Pau pel seu 
paper en la lluita per promocionar un desenvolupament ecològic “socialment, 
econòmicament i cultural viables a Kenya i a l’Àfrica”. 
 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nobel/plantaba/arboles/elpepusoc/2011092
6elpepusoc_1/Tes 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ecologista/keniana/Wangari/Maathai/pre
mio/Nobel/Paz/elpepiint/20041009elpepiint_21/Tes 
 
 

• Biodiversitat a Espanya: a prop del punt de no reto rn 
 

L’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya ha  publicat 
un dels informes més exhaustius elaborats fins al 
moment: “Biodiversidad en España. Base de la 
sostenibilidad ante el cambio global”. 
 
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_not
icies_web.php?cod_idioma=1&seccio=3&num_noticia=4
38944 
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