AGENDA 21 ESCOLAR
DE LLEIDA:
CURS 2021-2022
CAP A LA SOSTENIBILITAT!
L’Agenda 21 Escolar ha estat al costat dels centres educatius de Lleida durant
aquests anys per facilitar la implicació de la comunitat educativa en l’ambiciós projecte de construir un món més sostenible.

QUÈ US OFERIM
A L’AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA
DURANT EL 2020/2021?
Un marc comú
de treball

Sessions de
formació, intercanvi
d’experiències
i cloendes
Espai web per
comunicar novetats
i fer un recull de les
vostres notícies

Acompanyament
i assessorament
al llarg del procés

Recull de recursos
didàctics

Ajut econòmic
i de materials

A QUÈ ES COMPROMET
CADA CENTRE?
Compromís
d’executar el
projecte ambiental
de centre

Facilitar una
visita de suport
al centre
Destinar el suport
econòmic a l’execució
del projecte

Assistir i participar
en les sessions de
formació i intercanvi
d’experiències

Enviar la informació
requerida a cada
fase del procés
Assolir els objectius
fixats al projecte
ambiental

AQUEST CURS,
L’AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA
VA D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA!

Davant el context excepcional que vivim d’emergència climàtica,
l’Agenda 21 Escolar de Lleida vol donar suport a aquesta
resposta social. Aquest curs 2021/2022 iniciem un camí per
entendre com podem vincular l’Emergència Climàtica als
projectes ambientals dels centres. Potenciarem el
coneixement sobre el canvi climàtic i l’emergència
climàtica per contextualitzar les propostes
educatives.

US DONEM IDEES PER VINCULAR ELS VOSTRES
PROJECTES AMBIENTALS AMB L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

HORTS, ESPAIS VERDS
I BIODIVERSITAT

RESIDUS I CONSUM

• Coneixes la biodiversitat que hi ha al teu hort
escolar? I a casa teva? I als espais verds de la ciutat?

• T’has plantejat els impactes socials i
ecològics dels productes que consumeixes?

• Investiga com les nostres activitats del dia a dia
poden influir positivament i negativament en la
biodiversitat de Lleida.

• Saps quantes emissions s’emeten a Lleida per
no fer una bona separació dels residus a la llar?
• Abans de llençar i reciclar, saps com pots
prevenir la generació de residus al centre?

MOBILITAT

• Calcula la petjada de diòxid de carboni
(CO2) associada a la mobilitat del teu centre.
És prou sostenible?
• Promou l’ús de mitjans de transport
sostenibles. Els coneixes?
• Cerca el millor camí sostenible a l’escola.
Millorarà si hi vas a peu o en bici?

EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA

• T’has plantejat com el canvi climàtic afecta la teva
pràctica a l’hort? I com afecta a la pagesia de l’Horta
de Lleida? I la biodiversitat?

ENERGIA I AIGUA

• Saps quanta energia i aigua consumeixes al centre?
I a casa teva? I saps quanta en pots arribar a estalviar?
• Explora com el canvi climàtic pot afectar el cicle de
l’aigua a Lleida.
• Saps com les energies renovables poden ajudar a
reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2) a Lleida?
I a Catalunya?

Si vols saber-ne més

L’Agenda 21 Escolar amb l’Emergència Climàtica

MICROXARXES

Novetat!

EL CURS 2021/2022
US PROPOSEM VINCULAR
EL VOSTRE PROJECTE AMBIENTAL
A UNA MICROXARXA

Les microxarxes són projectes que es treballen a cada escola a partir d’una metodologia concreta i promoguda per l’Agenda 21
Escolar per potenciar l’intercanvi d’experiències, compartir bones pràctiques i comparar
dades. Els centres que s’inscriuen en una
microxarxa tenen acompanyament, formació
i recursos específics, així com condicions i
compromisos de participació.

CONSULTA ELS
DETALLS DE CADA
UNA DE LES

4

MICROXARXES

Pla de
prevenció
de residus

Stop
emergència
climàtica

Abans de llençar, estudiem
com podem prevenir la
generació de residus i
millorar la recollida selectiva
dels residus al centre

Estalvia aigua, electricitat
i gas i col·labora amb un
projecte contra la pobresa
energètica a Lleida

Compostatge
a l’escola

+Biodiversitat
a l’escola

Evita la generació de
residus orgànics i
converteix-los en una eina
educativa

Participa en el seguiment
d’ocells i ratpenats, mentre
dissenyeu, investigueu
i executeu una proposta
didàctica sobre la biodiversitat
més propera

T’HI VOLS INSCRIURE?
PAS A PAS CURS 2021/2022

Planteja’t quina problemàtica ambiental
tens al centre
Consulta la informació
disponible a la web per
conèixer els recursos i
poder orientar-te

Descarrega’t la plantilla del
projecte anual o triennal
a la nostra web

Fes la preinscripció a l’Agenda
21 Escolar. Indica-hi la temàtica
del projecte i si vols vincular-te
a una microxarxa

Cronograma Curs

2021/2022

Setembre 2021 - Preinscripció
Setembre 2021 - Entrega de projectes ambientals
Octubre 2021 - Engeguem les microxarxes
Novembre 2021 - Acte de signatura de compromís
Maig 2022 - Acte de cloenda de Secundària
Juny 2022 - Acte de cloenda d'Infantil i Primària
Juliol 2022 - Lliurament de documentació

Benvinguts/des
a l’Agenda 21
Escolar
de Lleida!

Planifica quines accions vols
dur a terme per resoldre la
problemàtica ambiental

Escull la persona o
l’equip que coordinarà
el projecte al centre

Sol·licita l’aprovació de
l’equip directiu i el claustre
per tenir èxit en el procés

Decideix en quin curs o cicles
educatius participaràs i quines
matèries treballaràs

Entrega la plantilla
del projecte degudament
emplenada a
agenda21escolar@paeria.es

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari
Termini de preinscripció: fins al 10 de setembre
Termini de lliurament de projectes ambientals: fins al 30 de setembre
Segueix-nos a les xarxes:

#A21ELleida

@Lleidaenverd i @Ecoactivitats

Més informació: https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
Tel. 973 700 455 / agenda21escolar@paeria.es

