SUPORT
ALS CENTRES EDUCATIUS
PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES
D’AGENDA 21 ESCOLAR
DE SABADELL
CURS 2014 - 2015

L’Agenda 21 Escolar de Sabadell.
L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol fomentar els plantejaments i les
pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat,
que s'emmarca en l'Agenda 21 Local de Sabadell, aprovada l'any 2002. S'enfoca a
la introducció de projectes i/o iniciatives de sostenibilitat als centres educatius
mitjançant l'educació en l'acció, i és una eina per tal de reforçar els vincles entre la
ciutat i l'escola.
Des del curs 2003-2004 han participat una seixantena de centres educatius de la
ciutat que han desenvolupat més de dos-cents projectes sobre jardineria, hort
ecològic, eficiència energètica, estalvi d'aigua, prevenció i gestió de residus i altres.
Per facilitar aquesta tasca, l'Ajuntament de Sabadell ofereix un marc de treball comú
per als centres educatius, amb tres grans línies de suport als centres:
 activitats d'intercanvi i coordinació transversals
 assessoraments i suport a mida de les necessitats de cada projecte
Aquest programa s'executa de forma coordinada amb el Centre de Recursos
Pedagògics del Vallès Occidental 1 de la Generalitat de Catalunya.
L'Agenda 21 Escolar Sabadell és membre fundadora de la Xarxa d'Escoles per a la
Sostenibilitat de Catalunya (XESC) amb la Generalitat de Catalunya i 16
ajuntaments catalans que desenvolupen programes municipals d'educació per a la
sostenibilitat.

Participació.
El curs 2013-14 es va celebrat el 10è aniversari del programa Agenda 21 Escolar a
través un programa d'actes específics. Durant els 10 anys de vida del programa, s'han
desenvolupat més de 250 projectes i han participat un total de 68 centres educatius
de la ciutat de tots els cicles formatius.
CENTRES ADHERITS A L'AGENDA 21 ESCOLAR
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El programa disposa de les següents línies de suport als centres:
 Assessoraments tècnico-pedagògics
 Espais d’intercanvi-dinamització
 Lliurament de materials.

ASSESSORAMENTS TÈCNICO-PEDAGÒGICS.
El programa Agenda 21 Escolar disposa d’un servei d’assessorament en els diferents
vectors específics (aigua, energia, residus, i hort/jardineria) i aspectes pedagògics
necessaris a l’entorn educatiu específic.
Els assessoraments són sessions de treball in-situ o suport telefònic / correu
electrònic al vostre centre amb l'assessor temàtic corresponent al vostre
projecte. Aquestes sessions són gratuïtes pel centre escolar.
El funcionament específic dels assessoraments seria:
1. Els centres fan la sol·licitud a través del correu agenda21@ajsabadell.cat
2. S’ha d’espeficicar amb detall:
2.1 Motius/objectius de l’assessorament,
2.2 Data proposada aprox.
2.3 Persona contacte (amb correu i telèfon)
3. Els assessors/es es posen en contacte amb els centres per tal de
concertar tipologia d’assessorament, continguts a tractar, data i hora de
la visita, recursos materials necessaris.
Els assessors pel curs 2014-2015 seran els següents:
- Vector RESIDUS. Marc Martin (Argelaga). Només 1r trimestre!
- Vector HORT i JARDINERIA. Joan Solé (Roada). Només 1r trimestre!
- Vector AIGUA. Núria Saperas (Sostenibilitat Ajuntament de Sabadell)
- Vector ENERGIA. Neus Parés/Jaume Enciso (Sostenibilitat Ajuntament de
Sabadell)
NOTA IMPORTANT: Els assessoraments dels vectors RESIDUS i HORTJARDINERIA només podran ser executats durant el primer trimestre de curs,
amb data límit 23 de desembre de 2014, a causa de la disponibilitat
pressupostària.

Més informació: agenda21@ajsabadell.cat
Suport del Servei Prelaboral de Jardineria del Vapor Llonch.
Pel curs 2014-2015 comptem amb el suport del Servei Prelaboral per ajudar al
manteniment i desenvolupament d’horts escolars i zones enjardinades, de moment fins
al desembre de 2014. S’informarà de la continuïtat del programa amb antelació als
centres adherits al programa.

ACTIVITATS
PROJECTES.

D’INTERCANVI

I

DINAMITZACIÓ

DE

Les activitats planificades d’intercanvi i dinamització dels projectes d’Agenda 21
Escolar complementen les tasques de suport i assessorament tècnic, alhora que
permeten un intercanvi d’idees, projectes, metodologies i procediments.
 Taller de formació/assessorament sobre “Hort Escolar”, coordinat pel
CRP i inclòs al Pla de Formació de Zona, amb reconeixement oficial per part
del Departament d’Ensenyament. 20 hores. [professorat]. 1a sessió 22
d’octubre a les 17,30 al CRP (c. Mare de les Aigües, 35). Formador: Joan
Solé (ROADA).
 Sessions de dinamització enfocades a la millora contínua dels projectes.
(2-3 sessions de forma bimensual). [professorat]
 III Fòrum d’intercanvi de la XESC – Xarxa d’Escoles de Sostenibilitat
de Catalunya. Primavera 2015. [professorat + alumnat]

LLIURAMENT DE MATERIALS.
Per tal d’assegurar la disposició de recursos materials adequats pel
correcte desenvolupament dels projectes, el programa Agenda 21 Escolar
complementa el suport tècnic amb lliurament de materials als centres:

Lliurament de compost, esporga i terra per l’hort escolar.
El lliurament de compost, esporga i terra es fa en base a les sol·licituds existents.
La sol·licitud ha de ser el més completa possible i amb antelació, especificant volum
desitjat, persona de contacte, i punt de lliurament (ha de ser accessible pel “vehicleploma” que transporta el material, i s’ha de fer al correu electrònic
agenda21@ajsabadell.cat
El lliurament del material es fa sempre en funció de la disponibilitat dels recursos
(esporga, compost, terra), vehicle i personal especialitzat necessaris.

ALTRES PROJECTES.

Mapa georeferenciat de la
xarxa Agenda 21 Escolar. Per
tal de poder difondre les activitats
dels
centres
participants,
posarem a disposició un mapa
geolocalitzat
dels
centres
Agenda 21 Escolar on es podran
mostrar fotografies, enllaços,
textos, notícies de cada centre.
Aquest
recurs
permetrà
visualitzar la potència de la xarxa
i facilitar la interacció entre els
centres.
(Versió

en

proves

-

http://ca.sabadell.cat/Agen
da21/p/mapacentresA21E
scolar_cat.asp )

Butlletí mensual de l’agenda 21 Escolar. Com a centres adherits a la xarxa, fem
una crida a que ens feu arribar les vostres activitats, resultats, idees, per tal de poderles difondre a la xarxa local. Accés a tots els butlletins publicats:

http://ca.sabadell.cat/Agenda21/p/A21Escolar_cat.asp
Altres peticions i suggeriments, cal dirigir-se a l’oficina de l’Agenda 21 Escolar de
Sabadell.
Agenda 21 Escolar de Sabadell
c. del Sol, 1, 3a planta.
08201 – Sabadell
Telèfon. 937.453.314 (dilluns a divendres de 8 a 15 hores)
agenda21@ajsabadell.cat
Tota la informació del programa al web:

http://ca.sabadell.cat/Agenda21/p/A21Escolar_cat.asp

