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S'inicia el repartiment de recursos per hort i jard í escolar 
Informació de l'Agenda 21 Escolar   
 

Durant el mes de setembre ja s'ha iniciat el repartiment 
de part dels recursos per hort i jardí escolar que heu 
sol·licitat. S'han repartit una part dels palots i malla 
protectora i les bales de palla per protegir el sòl i/o 
marcar espais de pas i de cultiu. 
Al tornar de les vacances de Nadal, acabarem el 
repartiment d'aquests recursos i també de la resta dels 
recursos oferts, tant gratuïts (compost) com de 
pagament (greda per drenatge, terra d'exterior 
adobada,...).. 
 
 
Foto: ESC Joan Maragall 
 

 
Us recordem que podeu consultar tots els recursos oferts a: http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-
21/agenda-21-escolar-de-lleida/els-recursos/hort-escolar 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Benvinguts a l'Horta de Lleida 2013 
Informació Agenda 21 Escolar de Lleida   

 
 S'inicia la proposta "Benvinguts a l'Horta de Lleida", per 
a centres escolars, on us convidem a conviure unes 
hores amb els pagesos de l'Horta de Lleida, fent una 
visita a les seves explotacions i conèixer com és el dia a 
dia dels agricultors: les fruites i les verdures, les formes 
de conreu, la maquinària i els processos de manipulació 
i confecció de productes,... Us convidem a visitar-los "a 
casa seva": us rebran i mostraran la seva feina. El 
termini és de gener a juny, pactant la data amb 
anterioritat. Les explotacions que es poden visitar són: 
Fruita Blanc (fruiters i melmelades), Cal Brou (horta 
ecològica), Sanui Fruits (central fructícola). 
 
 

 
Rebreu la informació detallada per correu electrònic. Però us recordem que també podeu trobar tots els 
documents a: http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/benvinguts-a-lhorta-
de-lleida-2013 
 
......................................................................................................................................................................... 



Formació "Els residus a l'aula" 
Informació de l'Agenda 21 Escolar de Lleida  
 

- Sessió 4 (27 de novembre): Reutilització de Residus. 
Residus i art. Amb la presentació "Educació Ambiental i art 
contemporani", a càrrec de Roser Sanjuan, del Centre d'Art 
La Panera, la presentació d'experiències entorn a l'exposició 
R+R+R, amb la participació del COL Claver i els alumnes de 
Ciències de l'Educació de la UdL i la presentació marc i recull 
de recursos "La reutilització de residus en el dia a dia dels 
centres educatius, més enllà de les activitats plàstiques". 
 
- Sessió 5 (11 de desembre): Tallers i materials pràctics a 
l'entorn de la temàtica dels residus: Elaboració de paper 
reciclat, cuina d'aprofitament (pudding de pa dur), i tallers de 
consum responsable: "Compra sostenible" de productes 

alimentaris, "A la teva compra, estalvia't els residus" i Oficina Verda. 
 
Trobareu totes les presentacions, experiències i altres informacions relacionades (com experiències 
d'altres centres del curs passat: Llar d'Infants Josep Borràs, ESC Parc de l'Aigua,...) a: 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/formacio-de-lagenda-21-
escolar/curs-els-residus-a-laula-1213 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Activitats gratuïtes a CosmoCaixa 
En xarxa amb la XESC 

 
 CosmoCaixa ofereix activitats gratuïtes per als centres 
participants en la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de 
Catalunya: 
- Visita dinamitzada "Sostenibilitat d'un bosc" (de 3r a 6è de 
primària, ESO) 
- Visita dinamitzada "Mira com mengen els animals" 
(educació infantil i 1r i 2n de primària). 
 
Més informació a www.eduCaixa.com 
 
 
 
 

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

Activitats mediambientals a l'INS Guindàvols durant  la Setmana 
de la Ciència 
Notícies dels centres 
 

L'any 2012 fou declarat "Any Internacional de l'Energia 
Sostenible per a tothom". Al nostre institut es van 
realitzar tot un seguit d'activitats de caire mediambiental 
durant la Setmana de la Ciència: 
1. Presentació de l'edifici Europeu del programa 
Comenius "Buildidng the European House" 
2. Estratègies per a una Arquitectura vers un equilibri 
natural. Conferència a càrrec de Josep Maria 
Puigdemasa (arquitecte) 
3. Presentació del treball de recerca "Les energies 
renovables: solar tèrmica i fotovoltaica" per l'ex - 
alumne Sergi Gómez.  
4. Termografies. Xerrada a càrrec de Joan Castellà.  

5. La Terra paral·lela. Taller a càrrec de Manel Ibañez i Pep Vidal  
 



Més imatges a:  http://sostenibilitat.paeria.cat/fitxers/agenda-21-escolar/noticies-dels-centres-
1213/setmana-de-la-ciencia-a-lins-guindavols.pdf 
  
......................................................................................................................................................................... 
 

Desembruta a l'INS Joan Oró 
Notícies dels centres  
 

 Participem en la campanya "Desembruta" que es 
realitza a nivell estatal, amb l'objectiu de buscar 
voluntaris al rescat de residus abandonats a l'entorn. 
També es pretén combatre l'augment de residus, 
especialment d'envasos i aportar solucions per 
evitar-ho, i posar en pràctica les 4R: Responsabilitat, 
Reduir, Reutilitzar i Reciclar. 
Aquestes propostes s'emmarquen en la coneguda 
internacionalment "Estratègia Residu Zero", que 
promou un canvi de paradigma en la producció, la 
distribució, el consum i la gestió de residus.  
 

Organitzarem diverses accions per a desembrutar l'entorn del nostre centre educatiu, en les quals 
elaborarem un inventari contribuint a elaborar el primer mapa de residus abandonats a nivell català i 
estatal. 
 
Per a més informació: http://catala.desembasura.org/index.html 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

"El gran joc de l'aigua" a l'INS Joan Oró 
Notícies dels centres  

 
 El dia 21 de novembre, l'alumnat de 1r d'ESO que ha estat 
treballant en el projecte "Planeta Aigua", va participar en el taller de 
medi ambient "El Gran Joc de l'Aigua", organitzat per Creu Roja 
Joventut. Amb aquests taller es pretenia informar i sensibilitzar 
sobre els problemes relacionats amb l'aigua, l'energia i els recursos 
naturals. Els nois i noies van continuar prenent consciència de la 
situació actual, quins problemes ens podem trobar i quines 
solucions i alternatives existeixen, continguts treballats amb 
l'alumnat, en dies anteriors, mitjançant la metodologia de projectes 
que s'està duent a terme al nostre centre educatiu. 
D'una manera lúdica i dinàmica, per mitjà d'un tauler d'una mida de 
3 per 3 metres, es va aconseguir que l'alumnat reflexionés a nivell 
personal sobre la seva possible col·laboració o acció en els temes 
que tenen relació amb l'aigua, l'energia i la sostenibilitat. 

 
Bloc de l’Agenda 21 de l’INS Joan Oró: http://blocs.xtec.cat/iesjoanoroagenda21/ 
......................................................................................................................................................................... 
 

Treball de recerca sobre el riu Segre a l'Institut Gili Gaya 
Notícies dels centres 

 
Irene Balasch de 2n Batx A ha rebut el tercer premi 
del Col·legi Oficial de Geòlegs, delegació de 
Catalunya pel seu treball de recerca "Estudi 
granulomètric, de morfologia dels clasts i de 
composició petrològica de les terrasses del curs baix 
del riu Segre" tutorat per la professora de Biologia i 
Geologia Lolín Sánchez. 
 
 
 
 
 

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



Activitats d'EcoNadal a l'Institut Josep Lladonosa 
Notícies dels centres  
 

Durant els darrers dies del primer trimestres, en el marc del 
nostre projecte "Aprofitem els residus", hem fet dues activitats. 
 
"EcoNadal": Els alumnes han construït un arbre de Nadal amb els 
"cuquets" de porexpan que s'utilitzen per a protegir els objectes 
delicats quan s'envien en un paquet, com estris de laboratori o 
altres, recollits per les famílies. 
 
"EcoMarató": L'objectiu d'aquesta acció era recollir diners per a la 
Marató de TV3. Per dur-la a terme hi ha participat tota la 
comunicativa educativa. Primer, recollint al voltant de 500 

ampolles d'aigua, petites i grans.  
 
Amb aquestes ampolles hem creat una xarxa que vol representar una estructura cel·lular. Després, donat 
que el tema d'aquest any era el càncer, alumnes, professors,... han escrit un missatge positiu en papers 
de colors que han ficat en les ampolles amb la idea de que aquest missatge positiu ajudaria a que les 
cèl·lules no es tornessin dolentes. Aquesta estructura està penjada al sostre de l'Institut i amb cada 
missatge es feia una aportació per a la Marató 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Guia pràctica per co-crear a l'escola 
Tria i remena 

 
 Un procés de co-creació consisteix en gestionar la creativitat entre col·lectius 
o persones diverses per tal que puguin prendre part activament en el procés 
creatiu, encara que no siguin especialistes ni tinguin coneixements sobre el 
tema. 
 
Per què cro-crear a l'escola? Perquè suposa iniciar un viatge ple 
d'aprenentatges nous, per part de tots els implicats, però el més important és 
que el resultat és conseqüència de les aportacions i de l'esforç col·lectiu. 
Pot ser al pati, un espai on es creen i es desenvolupen les relacions socials 
entre els infants i on hi són més presents uns usos i unes regles no escrites, 
on hi ha joc lliure,... o en altres espais de l'escola. 
A qui es dirigeix aquesta guia pràctica? A mestres, alumnes, famílies, 
monitors,... que vulguin iniciar un procés de co-creació. 
 

 
És una guia orientativa, pràctica, sense massa teoria, que recull les experiències que hem viscut durant 
gairebé dos anys d'aprenentatge a l'Escola Castellum. Us suggerim mètodes, trucs i consells per dur a 
terme d'una forma eficaç un procés de co-creació. 
 
Descarregueu-la: http://www.sabadellartiga.com/artwork/2012/01/guia-de-co-creacio-per-a-escoles-ja-la-
pots-descarregar/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Per un millor any 2013! 
 

  
 
 
La Landfill Harmonic (Orquestra Reciclada) de 
Cateura, Paraguay, és una orquestra que toca 
instruments fets amb escombraries.  
Ells diuen: "La gent s'adona que no hem de llençar 
les escombraries tan fàcilment... No hem de 
"llençar" les persones tan fàcilment". 
 
 



 
Des de l'Agenda 21 Escolar de Lleida, us desitgem, com ells proposen, un millor any 2013, intentant 
transformar la realitat més propera des de la creativitat, la constància i la il·lusió! 
 
Vídeo de 3 minuts de la Landfill Harmonic: http://www.youtube.com/watch?v=mq0D5kq9ePE 
 
 
 

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 
 

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en “Vista prèvia” 
Per a veure les condicions d'ús d'aquest servei i administrar les seves dades Premi aquí 

Per a deixar de rebre el butlletí Premi aquí 

 


