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INFORMATIU DE L'AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA –  
Maig - Juny 2013 
 
 

Acte de Cloenda d’Infantil i Primària a la Seu Vell a 
Informació de l'Agenda 21 Escolar   
 

El dimecres 12 de juny els centres d’infantil i primària 
s’han trobat en la cloenda, a la Seu Vella,  per compartir 
el treball realitzat durant aquest curs. Hi han participat 
450 representants de les escoles, sobretot alumnes, 
però també mestres i pares i mares. 
 
Primer, els representants de cada centre van rebre el 
diploma acreditatiu de la seva implicació en el 
programa, de mans de l'alcaldessa accidental Sra. 
Marta Camps i del regidors de Medi Ambient i Horta, Sr. 
Josep Barberà i de Coordinació de Barris, Sr. Joan 
Gómez, que van assistir a l’acte. I van construir una 
frase: “ Les escoles construïm una Lleida més 

sostenible”. 
 
Després, tothom va poder visitar l'exposició de pòsters dels projectes dels centres, al claustre de la Seu 
Vella, i finalment, tothom ha pogut gaudir de jocs relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, a 
l’exterior de la Seu Vella. 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Acte de Cloenda de Secundària a La Mitjana 
Informació de l’Agenda 21 Escolar  
 

 
El dimecres 22 de maig durant tot el matí, al 
Parc de la Mitjana, els centres de secundària 
van compartir el treball realitzat durant aquest 
curs.  
Hi han participat 75 alumnes i 20 professors, 
representants dels centres: INS Escola del 
Treball, INS Guindàvols, INS Joan Oró, INS 
Josep Lladonosa, INS La Mitjana, INS Manuel 
de Montsuar, INS Maria Rúbies, INS Gili Gaya, 
COL Lestonnac - L'Ensenyança, COL Santa 
Anna, CE El Segre. 
 
 

Les activitats de la jornada han estat: 
- Presentació i intercanvi d’experiències: Els alumnes presenten als companys d’altres centres les accions 
que han fet al seu centre i expliquen amb més detall aquella acció que consideren especialment 
interessant de compartir.  
- Tallers d’aprenentatge:  Els alumnes van participar en un taller naturalista sobre l’anellament d’ocells per 
a l’estudi científic (amb Eladi Ribes, anellador expert) o sobre indicis i rastres de fauna vertebrada de la 
Mitjana (amb Fermí Sort, col·laborador del Centre Tecnològic i Forestal de Solsona). 
A més, tots els centres participants van rebre el diploma acreditatiu de la seva implicació en el programa, 
de mans del regidor d’Educació, Sr. Jesús Castillo. 
 



 
Nova convocatòria de l’Agenda 21 Escolar de Lleida:   
curs 2013-2014 
Informació de l’Agenda 21 Escolar  
 

 
Ja està en marxa la nova convocatòria del programa 
Agenda 21 Escolar per al proper curs. Com en els 
darrers dos cursos tenim dues modalitats: 
a) Projectes d’un curs: curs 2013-2014 
b) Projectes de 3 cursos: trienni 2013-2016. * Només 
per a centres que participen en l’Agenda 21 Escolar 
des del curs 2008-2009. 
 
Paral·lelament, els centres esteu presentant la 
documentació de final de curs: 
a) Memòria econòmica del curs 2012-2013 (tots els 
centres) 

 
d) Memòria projecte anual curs 2012-2013 (centres amb projecte anual) 
e) Avaluació programa curs 2012-2013 (centres amb projecte triennal) 
En tots els casos el termini de presentació finalitza el divendres 5 de juliol de 2013. 
 
Trobareu tota la informació detallada a http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-
lleida/nova-convocatoria-curs-2013-2014 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Repartiment de “Rapinyaires” 
Informació de l’Agenda 21 Escolar 
 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Diversitat 
Biològica, s'han repartit 2 exemplars del joc “Rapinyaires”, un joc de 
cartes didàctic de l’Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la 
Natura “La Sabina”, que s’ha editat amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Lleida. 
El joc de cartes vol conscienciar tothom sobre la riquesa de les Terres 
de Lleida en rapinyaires, la bellesa d’aquestes aus i la seva fragilitat en 
el nostre món d’avui. El joc està format per 42 cartes i recull les 
característiques de 36 espècies d’ocells. Amb diferents propostes  i 
mitjançant el joc divertit  i apte a partir de 7 anys, els jugadors coneixen 
el món dels ocells, aprenen sobre la identificació, la migració, les 
característiques físiques,  les poblacions i altres dades d’interès 
d’aquestes aus. 
Tal com diuen a La Sabina, els rapinyaires són especials: són excitants, 
elegants, sorprenents, i són una manera especial d'atansar-se al 
patrimoni natural. 

 
Si necessiteu algun exemplar més d'aquest joc, demaneu-nos-el i repartirem els que tenim entre els 
centres interessats. 
 
Notícia al bloc de la Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura:  
http://fotografsnatura.blogspot.com.es/2012/10/un-joc-didactic-molt-divertit-sobre-les.html 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 



Túnels de salze a les Escoles Bressol Municipals 
Notícies dels centres 
 
El curs passat l'Escola Bressol de Raimat va dur endavant la idea de tenir un túnel de salze al pati de 
l'escola. La proposta va sorgir al veure que al pati d'infantil de l'Escola Sant Jordi havien començat la 
mateixa proposta un temps abans. 
 

 
Amb l'ajut dels companys de l'Àrea de Jardineria la idea va 
quallar i a Raimat ja tenen un túnel ben bonic i espès. A 
partir d'aquesta bona experiència, aquesta primavera hem 
ofert la proposta a la resta d'escoles bressol municipals, i 
amb l'ajut d'uns estudiants jardineria en pràctiques, 6 escoles 
han tingut el seu nou túnel, que durant els dos propers 
cursos anirà creixent. 
 
Les escoles amb túnel són: EBM Albarès, EBM Cappont, 
EBM La Mitjana,  EBM Magraners, EBM Raimat, EBM Ronda 
- La Mercè.  Aquí teniu una imatge del túnel d'aquesta 
darrera escola. 
 

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

L’Escola Francesco Tonucci planta un cedre 
Notícies dels centres  
 

 
 
L'Escola Francesco Tonucci del barri de Cappont  tenia un 
cedre al pati de l'escola, en un test molt gran. Però el cedre 
necessitava més espai, i com que no era possible disposar 
d'aquest espai al pati de l'escola, van proposar de 
trasplantar-lo al carrer. 
Amb l'ajut de l'Àrea de Jardineria de l'Ajuntament es va 
buscar un nou espai que fos adient i proper a l'escola.  
El divendres 7 de juny tota l'escola va assistir a la plantació 
del cedre, a la Plaça Pablo Iglesias. 
 
 

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

Natura als Parcs de Lleida 
Us convidem...  

 
Aquest estiu tindrà lloc la tercera edició del programa "Natura als parcs", 
que té com a objectius apropar les persones als parcs i places de la ciutat, i 
fer activitats per a públic familiar amb contingut mediambiental. 
El programa es farà tots els dimecres de juliol i agost de 19 a 21h, a 
diferents places i parcs de Lleida: Plaça Joc de la Bola, Camps Elisis, Parc 
de Santa Cecília, Parc de l’Aigua, Parc de la Mitjana, Jardins Ernest Lluch, 
Plaça de Sant Pere, Plaça de les Magnòlies, Parc de les Vies.  
El públic al que va adreçada aquesta proposta és públic familiar, és a dir, 
nens/es acompanyats d'un adult. No cal inscripció prèvia. 
Enguany, a més dels tallers i jocs amb contingut mediambiental, també es 
donarà informació sobre algun aspecte del nom de la plaça o parc que es 
visita, i tots els dimecres els nens i nenes faran un punt de llibre amb 
informació sobre una planta de cada parc. 
 
 

 
Programa complert de Natura als Parcs de Lleida: http://sostenibilitat.paeria.cat/fitxers/formacio-educacio-
i-sensibilitzacio-ambiental/natura_als_parcs_2013 
 



Formació estiuenca a Punt Eco 
Us convidem... 

 
Durant aquest estiu, a Punt Eco trobareu moltes 
oportunitats de formació relacionades amb l'hort: 
- Curs "Gestió de l'hort de primavera - estiu". Dissabte 7 de 
juliol, de 10 a 12h. Preu: 10 € 
- Curs "Prevenció de males herbes i sistemes d'encoixinats 
per a hort". Dissabte 13 de juliol, de 10,30 a 12h. Preu: 10 
€. 
- Taller "Poda de melons i síndries". Dimarts 16 de juliol, de 
18,30 a 19,30h. Preu: 8 € 
 

- Curs de cuina "És temporada de fruita!" (melmelades, culis, compota, conserva, fruita seca,...). Dissabte 
27 de juliol, de 10 a 13h. Preu: 22 €. 
- Curs "Elaboració d'extracte d'ortiga i de cua de cavall". Dissabte 3 d'agost, de 10,30 a 12h. Preu: 10 €. 
- Curs de cuina "La tomata" (preparats que permetin conservar els tomàquets tot l'any: conserva, sofregit, 
samfaina, tomàquets secs,...). Dissabte, 17 d'agost, de 9,30 a 12,30h. Preu: 22 €. 
- Curs "Preparem l'hort per a la tardor". Dissabte 31 d'agost, de 10,30 a 12,30h. Preu: 10 €. 
 
Més informació a www.punteco.cat/ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Cursos “Explora” d’estiu i tardor 
Us convidem... 

 
Els cursos "Explora" estan adreçats a professorat de secundària, batxillerat i 
cicles formatius de grau superior, estudiants universitaris, professionals 
relacionats amb el medi ambient i amants de la natura. Estan organitzats per 
l'Exploratori dels Recursos de la Natura, del Campus d'Excel·lència 
Internacional - Barcelona Knowledge Campus (UPC i UB), i es realitzen a 
Berga. 
Els cursos tenen una durada de 30 hores, durant 2 dies, i les activitats es 
divideixen en tres apartats: sessió teòrica (presencial), visites sobre el terreny 
i experiments amb el material recollit a camp (presencial) i treball autònom 
mitjançant el campus digital (no presencial). 
Durant aquest estiu i tardor els temes tractats són, entre altres: El bosc (8 i 9 
de juliol); La meteorologia (8 i 9 de juliol); La comunicació ambiental (10 i 11 
de juliol); Els bolets (26 d'octubre  i 9 de novembre),... 
 
Més informació a Exploratori dels Recursos de la Natura: 
www.exploratori.org/index.php/ca/activitats/cursos-explora 

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

Les conferències de “Ciutat del futur, ciència o fi cció?” al web 
Notícies de Lleida 

 
 
Al web del projecte "Ciutat del futur, ciència o ficció?" ja estan disponibles els 
vídeos de les conferències que s'han realitzat durant aquests mesos: 
- Salvador Rueda: "Smart Cities: com la ciència i la tecnologia responen als 
reptes de les ciutats avui" 
- Abel Mariné: "L'alimentació, salut i innovació alimentària" 
- Josep Enric Llebot: "El canvi climàtic. El futur que volem?" 
- Antonio Turiel: "Un futur sense dèficit energètic?" 
- Ole Thorson: "Les necessitats de la mobilitat a la ciutat del futur" 
- Matilde Eizagurirre: "Gràcies als insectes: com determinades espècies 
milloren les nostres vides" 
 
Projecte "Ciutat del futur: ciència o ficció?": http://www.ciutatdelfutur.cat/ 
 

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



 

Trobada de joves “Tinguem cura del planeta” a Galíc ia 
En xarxa amb la XESC 
 

 
 
Una delegació catalana ha participat en la "I Xuntanza de Xóvenes 
pola Sostibilidade e a Paisaxa", que ha tingut lloc a Vigo, el dimecres 
19 de juny.  
La delegació catalana ha estat formada per 5 joves de centres de 
Vic, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Deltebre, escollits 
en la Trobada "Tinguem cura del planeta", celebrada el passat mes 
d'abril, a més d'una professora i una tècnica de l'Agenda 21 Escolar 
de Barcelona. 
En la trobada  hi varen participar molts centres gallecs i delegacions 
de La Rioja, Albacete, País Basc, Canàries  i Catalunya, i tenia per 
objectiu generar un espai de trobada per intercanviar experiències. 
 
 

 
Aquí podeu tronar la crònica complerta de la trobada: 
http://80.33.141.76/ag21/attachments/article/599/Cronica%20delegacio%20catalana_pontevedra.pdf 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

Moltes gràcies per la vostra participació i el vost re treball durant 
tot el curs! 
Bon estiu, bones vacances i fins al proper curs! 
 
......................................................................................................................................................................... 
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