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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: 
- ajuts econòmics anuals pels projectes d'Agenda 21  Escolar 
- assessoraments a mida de les necessitats de cada projecte  
- activitats d'intercanvi i coordinació transversal s 
 
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. 
 
 

Curs 2012-2013.   
 
Al curs 2012-2013, participen un total de 39 centres  al programa d’Agenda 

21 Escolar, categoritzats en: 
- 3 Escoles Bressol 
- 27 Escoles de primària 
- 3 Instituts de secundària 
- 4 Centres concertats 
- 2 centres d’Educació Especial.  

 
El nombre de projectes treballats pels centres és de 6 6, destacant l’hort 
escolar/jardineria amb 30, residus amb 15, aigua amb 7, energia amb 7 i altres temes 
(alimentació saludable, acústica, mobilitat sostenible) amb 7.  
 



 
 
 
 

 
 

Línies de suport als centres 
educatius.  
 
El programa disposa de les següents línies de suport als centres: 

- Subvenció econòmica 
- Assessoraments tècnico-pedagògics 
- Espais d’intercanvi-dinamització 
- Lliurament de materials.   

 
 

SUBVENCIÓ ECONÒMICA.   
 
Destinades als centres educatius del terme municipal de Sabadell que 

realitzin programes de sostenibilitat, des de diferents vessants i/o vectors, enfocats a la 
introducció de projectes, actuacions, metodologies i valors.  
 
Poden sol·licitar aquestes subvencions tots els centres educatius públics, 
concertats ubicats al terme municipal de Sabadell i  escoles bressol privades  
amb base associativa.  
 
S’estableixen dues sublínies de subvenció:  

- Sublínia 1: Projectes relatius als epígrafs A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, de 
l’apartat 2 de les bases, amb una dotació màxima de 4.900 euros. 

- Sublínia 2: Projectes relatius a l’epígraf J de l’apartat 2 de les bases per centres 
educatius públics, concertats i escoles bressol privades amb base associativa 
amb necessitats específiques per la tipologia de l’alumnat i/o amb espais del 
centre en estat de conservació deficient, on l’actuació quedi degudament 
justificada, amb una dotació màxima de 2.100 euros.  

 
Només s’acceptarà una sol·licitud per cada centre per una sola sublínia de subvenció. 
L’import de la subvenció serà com a màxim el 80% del cost del proj ecte al qual 
s’apliqui, sense ultrapassar la quantitat de 700€.  
 
Calendari administratiu: 
31 d’agost de 2012. Publicació de la resolució dels ajuts pel curs 2012-2013. 
30 de setembre de 2012. Termini per l’acceptació de l’ajut concedit 
30 de juny de 2013. Termini per la justificació de l’ajut concedit.  



 
 
 
 

 
 

 ASSESSORAMENTS TÈCNICO-PEDAGÒGICS.  
 
El programa Agenda 21 Escolar disposa d’assessors externs especialitzats 

en el vector ambiental específic (aigua, energia, residus, i hort/jardineria) i aspectes 
pedagògics necessaris a l’entorn educatiu específic.  
 
Els assessoraments són sessions de treball in-situ al vostre centre amb l' assessor 
temàtic corresponent al vostre projecte.  Aquestes sessions són gratuïtes pel centre 
escolar i complementen el suport econòmic que atorga l'Ajuntament pel 
desenvolupament dels projectes. 
 
El funcionament específic dels assessoraments seria: 

1. Els centres fan la sol·licitud a la memòria descriptiva del projecte adjuntada a la 
sol·licitud de subvenció pel curs 2012-2013 (punt 7 de l’annex 2). 

2. L’Ajuntament fa un buidatge i agrupament de les peticions i s’envien de forma 
conjunta als diferents assessors. 

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. 

 
El programa d'Agenda 21 Escolar compta actualment amb un seguit d'assessors 
externs, professionals de l'àmbit educatiu i especi alitzats en la temàtica o vector  
de treball:  
 
AIGUA.  Associació ADENC. Adelaida Clavaguera. 
 
RESIDUS. Argelaga Serveis Ambientals. Marc Martin. 
 
ENERGIA. Intiam Ruai. Manel Rivero. 
 
HORT I JARDINERIA.  Adrià Garriga.  
 
ALTRES TEMES . Dirigir-se a Agenda 21 Escolar agenda21@ajsabadell.cat   
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 ACTIVITATS D’ INTERCANVI I DINAMITZACIÓ DE 
PROJECTES. 
 

 
Les activitats planificades d’intercanvi i dinamització dels projectes d’Agenda 21 
Escolar, que complementen les tasques de suport econòmic (subvenció) i 
assessorament tècnic pel curs 2012-2013 són: 

- Acte de signatura del compromís.  
- Seminari de coordinació Agenda 21 Escolar al CRP. 20 hores.  
- Sessions de dinamització (4), enfocades als vectors ambientals (aigua, energia, 

residus i hort i jardineria) 
- Participació a les activitats de la XESC – Xarxa d’Escoles de Sostenibilitat de 

Catalunya (www.xesc.cat)  
 
 

3.1 Acte de Signatura del Compromís amb l’Agenda 21  Escolar.  
És l’acte institucional que marca el compromís dels centres adherits amb el 
programa. L’assistència a l’acte implica professorat i alumnat, i es completen les 
intervencions dels representants de les institucions vinculades amb un 
tema/ponència tècnica relacionada amb la sostenibilitat a l’entorn educatiu.  
 
3.2 Seminari de coordinació Agenda 21 Escolar. 
Coorganitzat pel CRP i l’Ajuntament de Sabadell, el Seminari de coordinació 
d’Agenda 21, inclòs al Pla de Formació de Zona, és un espai d’intercanvi i reflexió 
sobre el programa, els projectes, metodologies i estratègies per millorar l’eficàcia i 
implicació en els projectes de cada centre. Té una durada de 20 hores, i consta de 
8 sessions repartides durant el curs escolar, de forma rotatòria, en els centres 
participants al Seminari.  
 
3.3 Sessions de dinamització 
Són sessions orientades a la microformació i a l’intercanvi d’experiències entre els 
centres participants. 
De metodologia diversa, i en funció de la tipologida de continguts a tractar, aquest 
curs 2012-2013 s’orienten al treball per vectors ambientals: 
HORT I JARDINERIA.  
ENERGIA.  
AIGUA. 
RESIDUS. 
 
3.4 Participació a les activitats de la XESC. 
Com a programa d’Agenda 21 Escolar de Sabadell formem part de la XESC, xarxa 
de xarxes de centres per la sostenibilitat, amb més de 1.100 centres adherits. 
La xarxa dota d’eines, recursos pedagògics i espais d’intercanvi als centres 
participants, que plantegen relacions més enllà de l’escala municipal. 
Pel curs 2012-2013, el pla de treball de la XESC inclou la celebració d’una trobada 
comarcal de centres adherits (primavera 2013) així com la publicació de diferents 
recursos. 



 
 
 
 

 
LLIURAMENT DE MATERIALS.   
 
Per tal d’assegurar la disposició de recursos materials adequats pel 

correcte desenvolupament dels projectes, el programa Agenda 21 Escolar 
complementa la dotació econòmica amb. 
 
4.1 Lliurament de compost, esporga i terra per l’ho rt escolar. 
El lliurament de compost, esporga i terra es fa de forma periòdica i en base a les 
sol·licituds existents. 
Les sol·licituds es trameten de forma mensual al departament encarregat de fer el 
transport i lliurament del material, i sempre en funció de la disponibilitat dels 
recursos (esporga, compost, terra) i dels vehicles necessaris. 
La tramitació ha de ser el més completa possible, especificant volum desitjat, 
persona de contacte, i punt de lliurament (ha de ser accessible amb el “vehicle-
ploma” que transporta el material.  
 
Les peticions realitzades fins al dia 15 de cada mes es tramitaran en el mes 
corresponent. A partir del dia 15, la sol·licitud es trametrà el més següent.  
 
4.2 Lliurament de bujols de recollida selectiva de residus [només per centres 
de primària] 
El lliurament de contenidors es fan sempre en funció de la disponibilitat dels 
recursos, i prèvia aprovació per part dels departaments municipals involucrats i es 
poden lliurar contenidors tant d’interior (espais comuns, passadissos, aules) o per 
espais exteriors (patis). Les peticions s’han de fer a Educació (Joan Boixeda). 
Telèfon 937453300.  

 
 
 
 

 
ALTRES PETICIONS. 
 

 
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. 93745 33 14  (dll a div de 8 a 15 hores) 
agenda21@ajsabadell.cat   
 

 


