AGENDA LOCAL 21 ESCOLAR
2016-2018
L'Agenda 21 Escolar és un procés basat en la participació, que pretén impulsar un pla d'acció
orientat a assolir un desenvolupament sostenible en la comunitat escolar. Té com a finalitat revisar
plantejaments i pràctiques, així com aspectes materials i organitzatius del centre. Arrenca amb una
diagnosi dels elements implicats en el concepte de sostenibilitat (aigua, energia, transport, etc.) i
culmina amb la redacció i posterior implantació d'un pla d'acció en el qual s'estableixen una sèrie
d'objectius a curt, mitjan i llarg termini.
L'objectiu final és dissenyar i executar el Pla de Millora Ambiental del Centre i participar en el Fòrum
Escolar a final del curs. Les actuacions que s'han definit dins l’esmentat pla es desenvolupen durant
dos cursos escolars. De manera paral·lela es fan tallers de sensibilització ambiental a les escoles,
un taller cada mes durant cinc mesos.
Calendari d'activitats
Els tallers pretenen sensibilitzar i educar els alumnes en aspectes ambientals, de sostenibilitat i del
canvi climàtic. Es desenvolupen cinc tallers cada curs, amb una periodicitat mensual. Aquests són
els tallers desenvolupats durant el curs escolar 2016-2017:
Gener: «Passaparaula de l'aigua»
Febrer: «Euronet 50/50. Elements de comunicació-energia»
Març: «Mobilitat sostenible»
Abril: «Ecomemory dels residus» (activitat en anglès)
Maig: «Taller Fòrum Escolar» (taller preparatori del Fòrum)
Aquests són els tallers desenvolupats durant el curs escolar 2017-2018:
Octubre-novembre: «A l'escola a peu»
Novembre-desembre: «L'Ecomemory de l'aigua i el canvi climàtic» (activitat en anglès)
Desembre-gener 2019: «R4: reducció i reutilització»
Gener-febrer: «Taller detectius ambientals»
Març: «Taller Fòrum Escolar» (taller preparatori del Fòrum)
Escoles que hi han participat
Durant el període 2016-2018 han participat en el programa de l'Agenda Local 21 escolar els
alumnes del tercer cicle de primària dels CEIP Ses Quarterades, CEIP Xaloc, CEIP Jaume I i CEIP
Puig de sa Ginesta. Uns 120 alumnes i els seus professors han participat en l'Agenda Local 21
Escolar.
El Fòrum Escolar
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny els alumnes i les
alumnes que han participat en els tallers de l'Agenda Local 21 Escolar presenten al Fòrum Escolar
els resultats del seu treball durant el curs, així com el desenvolupament del projecte de la seva
escola amb les actuacions previstes dins el Pla de Millora Ambiental del Centre. El Fòrum s'ha
desenvolupat al Casal de Peguera, el 2017, i està previst a la finca de Galatzó el 2018.

Durant la primera part del Fòrum els alumnes presenten un Power Point i expliquen el projecte del
seu centre i, tot seguit, es duen a terme tallers, per grups, relacionats amb la temàtica tractada en el
programa d'Agenda Local 21: «Carreres de residus», «Bitlles de l'energia», «Ecomemory»,
«Mobinó» i «Quanta set tenc».
El plans d'acció de millora ambiental dels centres escolars
Les escoles del municipi que participen en l'Agenda Local 21 escolar elaboren, amb les propostes i
idees de l'alumnat, els plans de millora ambiental dels seus respectius centres. Aquests plans es
presenten públicament durant el desenvolupament del Fòrum Escolar i tenen una durada de dos
cursos escolars.
L'escola Ses Quarterades duu a terme el projecte «Ses Quarterades que m'agraden», que impulsa
l'OCB i en el qual participen també l'AMIPA i diversos voluntaris. El projecte contempla netejar i
recuperar la vegetació autòctona i sembrar varietats mallorquines d'arbres en un espai de titularitat
municipal proper a l'escola (antic abocador). Els alumnes i les alumnes de quart-cinquè curs de
primària han treballat les espècies vegetals autòctones de la serra de Tramuntana i han presentat al
Fòrum Escolar el seu projecte. També, en el marc del projecte, han plantat un jardí forestal
d'ullastres i alzines en un espai devora l'entrada de l'escola.
L'alumnat del CEIP Puig de sa Ginesta ha duit a terme el projecte «Olors de colors» que consisteix
a agençar un espai exterior del pati que es trobava sense vegetació per fer-hi una zona enjardinada
amb plantes autòctones. Hi han col·laborat Xarxa Forestal, que hi ha aportat les plantes, i
l'Associació Balear de l'Arbre (ABA), que ha fet el taller per plantar el jardí.
El CEIP Xaloc ha treballat en el projecte «Euronet 50/50», que tracta sobre l'eficiència energètica i
l'estalvi a l'escola i va explicar al Fòrum la seva implantació en el centre escolar per tal d'estalviar-hi
i millora-hi l'ús de l'energia. S'ha involucrat en el projecte tot el centre.
El CEIP Jaume I exposa el projecte «Milloram el nostre centre», que consisteix en una sèrie
d'accions que duen a terme els alumnes en petits grups, setmanalment, per millorar la convivència
durant el temps de pati, fer el reciclatge del centre i tenir cura dels jardins i espais d’aquest.
L'alumnat exposarà les principals actuacions mediambientals que ha fet l'escola i la seva
participació en la Setmana Europea de la Mobilitat.
Altres activitats relacionades amb el programa Agenda Local 21 escolar
El servei de Medi Natural i Urbà ofereix als centres escolars adherits al programa d'Agenda Local 21
una activitat de reforestació amb la col·laboració de l’IBANAT i la Xarxa Forestal durant els mesos
de novembre a gener.
Més informació sobre les activitats en el facebook de Medi Natural i Urbà
https://www.facebook.com/MediNaturalCalvia/
Per a més informació: 971 130 577, medioambiente@calvia.com

