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PROPOSTA “Escoles per la biodiversitat” 
AGENDA 21 ESCOLAR curs 2016-2017 

 
 

 
Aquí teniu un recull de les propostes que us fem per aquest curs si esteu interessats/des  
en treballar la biodiversitat en el vostre centre.  
 
 

TÚNELS VERDS  
 

A partir de l’experiència d’instal·lar alguns túnels verds 
en Escoles Bressol Municipals, proposem: 
 

Revisions dels túnels verds existents 
 
Durant aquest mes de febrer l’Àrea de Jardineria de 
l’Ajuntament farà una revisió i manteniment dels túnels 
verds que es troben actualment en Escoles Bressol 
Municipals i al pati de l’Escola Sant Jordi.  
 

Sessió de formació sobre túnels verds 
 
Sessió adreçada a les escoles que ja tenen un túnel verd i a les Escoles Bressol Municipals  
i centres escolars que voldrien iniciar un túnel verd en el pati adreçat a alumnes d’educació 
infantil. 
 

Dia:  Dijous, 16 de febrer de 2017 
Horari: De 18 a 20h 
Lloc de la sessió: A una de les escoles assistents; es confirmarà la propera setmana. 
 

Contingut de la sessió:  

 Què és un túnel verd? Com es pot iniciar? Quines necessitats té? 

 Quin manteniment i cura necessita al llarg del curs escolar? Qui es pot fer càrrec 
d’aquest treball? 

 

Instal·lació de nous túnels verds 
 
Durant el mes de març l’Àrea de Jardineria de l’Ajuntament 
realitzarà la instal·lació dels nous túnels, amb la 
col·laboració dels centres. És imprescindible que una 
persona de cada  centre vingui a la sessió de formació. 
 
 
 
 
 
Si esteu interessats/des en aquesta proposta, feu-nos arribar un correu a 
agenda21escolar@paeria.cat 
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PLANTES AROMÀTIQUES  
 
Sessions de formació sobre plantes aromàtiques  

 

 2 sessions de formació, de 2h de durada cadascuna. 
 

 Proposta de dates (pendent de confirmació):  
o Dijous 16 de març de 2017 
o Dijous 30 de març de 2017 

 Horari: de 18,00 a 20,00h 
 

 Continguts de les sessions: 
o Les plantes aromàtiques, una bona opció per al pati escolar. 
o Quines plantes són les més adients? Quines necessitats tenen? 
o Com podem anar més enllà del timó i el romer? Jardins medicinals, 

aromàtics i culinaris. 
o Les plantes aromàtiques i l’hort. 
o Com podem organitzar el treball de cura i manteniment al llarg del curs 

escolar? Com hi poden participar els nostres alumnes? 
o Treball didàctic associat 
o Experiències de centres 

 
Durant aquest mes de febrer rebreu informació més detallada de la proposta. 
Inscripcions i consultes: agenda21escolar@paeria.cat 
 
 

VIVER MUNICIPAL DE COPA D’OR 
 

El Viver Municipal de Copa d’Or ja està en marxa i s’encarrega de produir part de la planta 
que després trobem a parcs, jardins i espais verds de la nostra ciutat. Alguns exemples són 
la sàlvia vermella, l’hièric o l’agapant. 
 

Esteu interessats en disposar d’una part d’aquesta producció per al vostre centre? 
 
Tenim 2 propostes: 
 

 A començaments del mes de març us informarem de quines plantes disposem i 
podreu fer la vostra comanda. El subministrament serà durant el mes de maig - 
juny. 
 

 Si sou de la Bordeta, us convidem a tenir “la vostra zona de viver” al Viver 
Municipal. Vindreu amb els alumnes a treballar al viver i quan sigui el moment, 
transplantareu les vostres plantes al vostre centre. 

 
Durant aquest mes de febrer rebreu informació més detallada de la proposta. 
Inscripcions i consultes: agenda21escolar@paeria.cat 
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