
 

 

EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT 

Marc compartit entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Educació  

Jornada d’intercanvi d’experiències d’Escoles Verdes 

Centres d’educació primària de les comarques de La Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i Les Garrigues  

Les Obagues Ecocentre (Juneda), 4 de desembre de 2018 

  



 

 

PROGRAMA DE LA TROBADA 
  

HORARI Activitat 

9.30 h Recepció participants i lliurament de documentació 

HORARI PROGRAMA DEL PROFESSORAT 

9.45 h Benvinguda, a càrrec de: 

 Sr Josep Minguet,  cap de la Secció de Serveis Generals, Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori i 

Sostenibilitat 

 Sr. Francesc Blanch, cap de la Secció de Serveis Educatius dels Serveis Territorials de Lleida del Departament d’Ensenyament 

 Sr. Xavier Vallès, director del Camp d’Aprenentatge de Juneda 

10.15 h Presentació del projecte educatiu del Camp d’Aprenentatge i visita a les instal·lacions de Les Obagues Ecocentre  

10.45 h Descans 

11.00 h Treball en grups: Fomentem l’intercanvi i el treball en xarxa 

HORARI PROGRAMA DE L’ALUMNAT 

9.45 h Benvinguda 

10.00 h Treball en grups: Fomentem l’intercanvi i el treball en xarxa 

11.30 h Descans 

HORARI PROGRAMACIÓ CONJUNTA 

12.00 h / 12.15 h Activitat conjunta professorat i alumnat:  

El mercat dels projectes 

Presentació dels pòsters i intercanvi d’experiències 

13.30 Cloenda 

14.00 Dinar  



 

 

El passat dia 4 de desembre va tenir lloc a les Obagues Ecocentre – Camp 

d’Aprenentatge de Juneda la trobada d’intercanvi d’Escoles Verdes dels centres 

d’educació primària de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, La Segarra i Les 

Garrigues.  Hi van participar 53 alumnes i 24 mestres procedents de 14 escoles. 

    

ARRIBADA I BENVINGUDA 



 

 

  

INTERCANVI D’IDEES I PROPOSTES DELS PROFESSORS: LA SETMANA VERDA IDEAL 

A partir de l’encàrrec d’organitzar una setmana verda al centre, els professors 

reflexionen sobre els aspectes a tenir en compte per a que les activitats i accions 

contribueixin a generar consciència de comunitat i motivar per emprendre 

accions que generin canvis: 

 Quin és l’objectiu que es planteja a nivell d’escola? 

 Quins canvis es generen a partir de les accions proposades? 

 Com valorar l’assoliment dels objectius? 

 Com millorar la implicació i la participació de la comunitat educativa en 

l’organització i la realització de les activitats? 

 Com s’incorporen les activitats al curriculum educatiu? 

A la posada en comú es reflexiona sobre els punts forts i els aspectes a millorar 

de les diferents propostes en relació als contextos d’acció del programa Escoles 

Verdes: participació, gestió, implicació amb l’entorn i curriculum educatiu. 



 

 

LEMA DE LA SETMANA OBJECTIU I ACCIONS PROPOSADES OBJECTIU I ACCIONS PROPOSADES OBJECTIU I ACCIONS PROPOSADES 

COMPREM O COMPARTIM? 

Reduir el volum de compres i de residus generats 
pel consum: 
 Dissenyar i elaborar jocs amb material reciclat. 
 Realitzar una compra i reflexionar sobre la 

necessitat i la utilitat dels productes comprats. 

Fomentar el sentiment de comunitat: 
 Viure una setmana sense televisió, tauletes, 

videojocs, etc i anotar en un dietari totes les 
activitats realitzades. 

 Celebrar un mercat d’intercanvi. 

Prendre consciència del consumisme: 
 El joc dels continents: quins aliments es 

produeixen i es mengen a cada continent? 
 Educar per a comprar amb consciència. 
 Col·laborar amb el banc dels aliments 

EMOCIONA’T I VIU-LO! 

Implicar la comunitat educativa per acondicionar 
un espai públic amb usos diversos: 
 Comunicar el projecte mitjançant diferents 

canals perquè arribi a tothom. 
 Accions de motivació a tota la comunitat 

educativa. 

Dur a terme un procés participatiu comptant 
amb famílies, alumnes, veïnat, associacions i 
ajuntament: 
 Crear una comissió organitzadora que 

dinamitzi i supervisi tot el procés: assignació 
de tasques, seqüenciació, realització 

 Fer un dinàmica de creació i disseny amb 
tots els públics 

 Realitzar sessions de treball específiques. 

Crear un espai sostenible i educatiu que perduri 
amb el temps: 
 Afavorir la vinculació amb l’espai mitjançant 

l’apadrinament per part dels usuaris 
 Utilitzar l’espai com una aula puntualment, 

per tal de garantir-ne el manteniment 

SOM EL QUE MENGEM 

Conèixer el producte de proximitat: 
 Conèixer els productes que s’elaboren al poble 

ien l’entorn proper 
 Treball d’investigació de llavors i espècies 

autòctones. 
 Plantar a l’hort de la escola diferents llavors. 
 Mercat de productes obert a tota la comunitat 

educativa 

Prendre consciència del valor dels aliments: 
 Xerrada informativa adreçada a la 

comunitat educativa 
 Fer una espigolada amb les famílies 

 

Evitar el malbaratament alimentari al 
menjador de l’escola i reduir la quantitat de 
residus que s’hi produeixen: 
 Realitzar una auditoria de residus del 

menjador i l’aigua 
 Treballar conjuntament amb el personal de 

cuina, menjador, comitè ambiental i alumnes 

SORTIM FORA DEL CENTRE, EL 
GEOCACHING A L’ESCOLA 

Conèixer i recuperar zones del poble o ciutat: 
 Localització de les zones i recerca d’informació. 
 Neteja i recuperació de la zona. 
 Interpretació de mapes. 

Potenciar relació escola- família amb 
activitats a la natura: 
 Posada de contacte d’un geocaching proper 

de la sortida. 
 Explicació a les famílies del geocaching. 
 Trobada i ruta en cap de setmana. 

Treballar fora de l’horari lectiu: 
 Crear geocachings amb material reciclat. 
 Dissenyar una ruta prop del centre 

seleccionat, punt o llocs d’interès. 

LES SETMANES VERDES PROPOSADES 



 

 

  

eRRRRe que ERRRRe: PROPOSTES DELS ALUMNES PER GESTIONAR ELS RESIDUS 

A partir de diferents propostes lúdiques, els alumnes treballen 4 de les moltes eRRRRs que parlen dels residus: Reduir, 

Reutilitzar, Reciclar i Repensar alternatives i noves maneres de fer per minimitzar-ne la producció i col·laborar en la 

correcta gestió tant a casa com a l’escola. 

L’objectiu és que els infants reflexionin i generin les seves pròpies alternatives davant les accions de la seva vida 

quotidiana en què generen residus: la roba, les joguines, l’alimentació, els regals, etc.  

Després de la posada en comú i de votar la proposta més divertida o interessant, els alumnes elaboren un mural conjunt 

expressant el que han après i aportant idees que  es puguin aplicar a les seves escoles. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REDUIR 

- Fer servir mocadors de roba 
- Intentar tancar el llum. 
- Reduir la llum amb plaques 

solars. 
- Reduir el consum de piles fent 

anar coses amb cable. 
- Utilitzar joguines sense piles. 
- Utilitzar llibres digitals. 
- Prendre apunts amb la tablet. 
- Dir als pares que portin bosses 

de roba a la compra 
- Fer servir menys ampolles de 

plàstic i més de vidre. 
Exemple: portar l’aigua en una 
cantimplora i no en una 
ampolla de plàstic. 

- Comprar menjar menys 
envasat. 

- Fer galetes  a casa sense haver 
d’empaquetades. 

- Reduir el menjar si no te l’has 
d’acabar. 

- Portar l’esmorzar amb el taper 
o ‘boc and roll’. 

- Dir a els pares que portin 
bosses de roba a la compra. 

REUTILITZAR 

- Donar la roba que no 

necessitem a familiars o 

CARITAS. 

- Si es trenca la tablet, portar-la 

al tècnic i arreglar-la. 

- Abans de comprar una pila 

normal, comprar piles 

recarregables. 

- Reutilitzar el cartró per fer 

manualitats. 

- Reutilitzar les bosses de 

plàstic, paper , cartró, etc. 

- Fer moneders amb 

tetrabricks. 

- Fer batuts si tenim molta 

fruita. 

- Sopar el menjar que hagi 

sobrat. 

- Donar el pa dur i el menjar que 

sobra a les mascotes abans de 

llançar-ho. 

RECICLAR 

- Autoreciclar a 

l’escola. 

- Cada residu anirà al 

seu contenidor 

corresponent. 

 
 

REPENSAR 

- Repensa abans de comprar 

roba que no necessites: ‘no 

vaig de rebaixes perquè 

tinc molta roba’. 

- Comparteix la tablet si se 

t’ha trencat. 

- Abans de fer molt molt 

menjar, pensar en la 

quantitat. 

- Repensar si comprar 

bosses de plàstic o comprar 

una de roba per fer-la servir 

sovint. 

 
 

PROPOSTES DELS ALUMNES:  LES 4Rs  A CASA I A L’ESCOLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mercat de Projectes és l’espai 

on alumnes i professors donen a 

conèixer les seves accions a la 

resta de participants. Cada centre 

s’organitza en dos grups; un es 

queda al seu pòster per explicar el 

seu projecte o acció als alumnes i 

professors dels altres centres i 

l’altre grup visita el Mercat. Al cap 

de mitja hora, es canvien els rols 

de manera que tots els 

participants poden donar a 

conèixer les seves experiències i 

conèixer les experiències dels 

altres. Amb l’ajut d’un llibret, tant 

alumnes com professors, prenen 

nota dels aspectes més 

interessants de cada projecte i de 

les idees que poden extrapolar i 

dur a terme al seu centre. 

MERCAT DE PROJECTES 



 

 

CENTRE TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA DESCRIPCIÓdescripcióRESUM 

Escola Albirka Reporters mediambientals Reporters mediambientals. Recerca de notícies relacionades amb el medi ambient. 

Escola Macià Companys Brigada verda Un grup classe de primària assignat en el calendari, s'encarrega de fer una batuda al pati i netejar-ho en cas que sigui necessari. 

Escola Santa Creu Construïm tot reciclant 
Tots els alumnes de l'escola realitzen una creació plàstica lliure amb les llaunes i altres materials que pugui ser reutilitzats, amb 
motius de tardor per a celebrar l'arribada d'aquesta estació. Posteriorment es fa una exposició adreçada a tota l'escola i a les 
famílies que vulguin visitar-la. 

Escola Sant Roc El pati que somio 
Projecte iniciat el curs anterior en el què hi està involucrada tota la Comunitat Educativa: infants, famílies i docents, però millorar i 
transformar l’estat actual del pati. 

Escola Espígol Mobilitat sostenible 
Activitats que es realitzen en el marc de la setmana de la mobilitat sostenible amb la participació de tots els nens i nenes de P1 fins 
a 6è. Entre les activitats realitzades s’inclouen la utilització de mitjans de transport que no contaminen, inventar-se un compte, 
caminada al reguer, lectures sobre mobilitat, entre altres. 

Escola Les Savines  La prevenció de residus 
Durant la setmana Europea de prevenció de residus  l'escola ha fet una exposició sobre les tres R, el reciclatge, la deixalleria, les 
piles, els plàstics i la matèria orgànica; on s’inclouen consells i propostes per a ajudar a millorar i promoure el reciclatge. 

Escola Jaume Balmes De l'escola al mercat 
Realització d’activitats que impliquin a tota la comunitat educativa com plantar, sembrar, regar i recollir plantes aromàtiques i 
verdures, per a després vendre-les en el mercat. 

Àngel Guimerà Mercat d'intercanvi 
Mercat d’intercanvi de productes que ja no necessitem per ‘Guimis’, monedes fictícies amb les quals podem adquirir productes 
d’altres nens. A part, el diners recaptats amb la parada de polseres Candela va ser donat a la investigació del càncer infantil de 
l’hospital Sant Joan de Déu. 

Escola Arnau Berenguer El cuquet lleig 
A partir dels diferents insectes que van trobant a l'hort els alumnes elaboren una fitxa de cadascun d'ells que després pengen a la 
cartellera verda.L'activitat que es presenta tracta de la metamorfosi d'un d'aquests insectes. 

Escola Minyons d’Urgell 
Taller de reciclatge 
d'ordinadors vells de l'escola 

Activitat- taller de reciclatge en el que participen les famílies i alumnes de 4t, 5è i 6è. En aquest taller, els ordinadors obsoletes es 
desmunten i les peces que encara són útils serveixen per muntar nous ordinadors que puguin ser utilitzats. 

Escola Mare de Déu de 
l'Horta 

Tallers BIO a l'escola. 
Tallers de la Setmana BIO realitzats aprofitant els recursos i necessitats del centre mitjançant la construcció d'un compostador i  la 
elaboració de codonyat BIO amb els fruits del codonyer del pati. 

CEE Santa Maria de l'Alba Tapeja: recollida de taps 
Recollida de taps de plàstic als diferents punts de recollida per portar-los a l’espai d’emmagatzematge ubicat al taller de l’escola. 
Els beneficis obtinguts, es destinen a material escolar, mobiliari, equipament informàtic i activitats terapèutiques com 
equinoteràpia, piscina i lleure. 

Col·legi Públic Sant Gil  
La participació dels avis a la 
setmana BIO 

Amb l' objectiu d'obrir les portes de l'escola i aproximar la sabiduria de la gent gran a l'alumnat, els padrins i padrines han vingut a 
ensenyar receptes culinàries durant la setmana BIO. Després l'alumnat ha preparat totes aquestes receptes per fer la degustació el 
dia de la castanyada. S' han fet activitats d'aprenentatge i sensibilització sobre l'alimentació amb la visita de la Cúpula Gustum amb 
l'objectiu de potenciar el producte de proximitat i l' economia de mercat del nostre entorn. 

Escola Sant Miquel  Recollida selectiva  
Recollida selectiva de residus des de l'aula al poble explicant totes les activitats que es realitzen al centre com la separació i gestió 
de residus. 

CATÀLEG DEL MERCAT DE PROJECTES 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA ALBIRKA (Arbeca) 

(Balaguer) 

ESCOLA MACIÀ COMPANYS (Agramunt)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SANTA CREU (Anglesola)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCOLA SANT ROC 

(Barbens)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCOLA JAUME 

BALMES (Cervera)  

ESCOLA ESPÍGOL (Tornabous)  



 

 
ESCOLA LES SAVINES (Cervera)  



 

 

AA  

ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ (Tàrrega)  

ESCOLA ARNAU BERENGUER 

(El Palau d’anglesola)  



 

 

  

ESCOLA MINYONS D’URGELL 

(Fondarella) 

ESCOLA MARE DE DÉU DE 

L’HORTA (Ivars d’Urgell) 



 

 

  

CEE SANTA MARIA D L’ALBA 

(Tàrrega) 



 

 

  

COL-LEGI PÚBLIC SANT GIL (Torà) 

ESCOLA SANT MIQUEL (Miralcamp) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOREM PER MILLORAR 

El dia i l’hora de la Trobada han estat 

adequats? 

 

Els espais han estat adequats? 

 

L’organització ha estat adequada? 

 
La durada ha estat adequada? 

 

 

Com valores la dinàmica 

‘’Mercat de Projectes’’ 

 

 

Què t’ha semblat la 

dinàmica de treball per als 

docents? T’ha motivat? 

 

 

 



 

 

 

  

Valoració global de la Trobada  

 

Molt interessant Fantàstica Bona/ molt 
bona 

Hem d’aconseguir ser uns quants centres més 

Fer-ho cara al bon temps 

Propostes de millora faries per a les següents Trobades d’intercanvi? 

 

 
7/8 

Previsió del programa i horaris amb més antelació 

Augmentar el temps dedicat en general 

Reduir els parlaments i centrar-nos en l’activitat pràctica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta trobada han assistit  53 alumnes i 24 professors. A totes i tots ells, gràcies per les seves aportacions! 

Escola Albirka (Arbeca)       Escola Macià Complanys (Agramunt)    Escola Santa Creu (Anglesola)            

Escola Sant Roc (Barbens)      Escola Espígol (Tornabous)      Escola Les Savines (Cervera)             

Escola Jaume Balmes (Cervera)     Àngel Guimerà (Tàrrega)      Escola Arnau Berenguer (El Palau d’Anglesola) 

Escola Minyons d’Urgell (Fondarella)    Escola Mare de Déu de l’Horta (Ivars d’Urgell)   CEE Santa Maria de l’alba (Tàrrega)               

Col-legi Públic Sant Gil (Torà)      Escola Sant Miquel (Miralcamp) 

 
SOM ESCOLES VERDES!!! 


