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medi ambient

Les escoles de Barcelona, 
compromeses amb el medi 
ambient i la sostenibilitat
Al llarg del curs 2009-2010, un total de 263 centres educatius han 
participat al programa municipal Agenda 21 Escolar amb projectes 
medioambientals a les escoles i el seu entorn. El passat mes de juny 
es van celebrar les jornades de cloenda, amb una valoració molt 
positiva del treball desenvolupat pels centres
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n total de 263 centres 
educatius de Barcelona 
han participant enguany 
al programa  municipal 
Agenda 21 Escolar, que 

treballa per al compromís envers el 
medi ambient i la sostenibilitat a les 
escoles i el seu entorn. Els dies 11 i 14 de 
juny es van celebrar les jornades de clo-
enda del curs  2009-2010 per als centres 
d’educació infantil i primària i de secun-
dària, respectivament. A la trobada, els 
centres van lliurar la memòria dels pro-
jectes d’educació ambiental realitzats, 
refermant el seu compromís ambiental 
adquirit a l’inici del curs a través de la 
seva participació a aquest programa, i 
es va recollir una avaluació de l’assoli-
ment dels objectius i els compromisos 
ambientals establerts. 

Les escoles d’infantil i primària i els 
instituts de secundària participants han 
dut a terme al llarg del curs accions i 
programes d’educació ambiental ideats 
des dels mateixos centres, amb el 
suport i l’acompanyament de la secre-
taria de l’Agenda 21 Escolar de l’Àrea de 
Medi Ambient. Cada centre ha desen-
volupat el seu propi programa i accions 
a favor de la millora de la sostenibilitat 
social i ambiental a l’escola i al seu 
entorn en àrees com la reducció de resi-
dus, els jardins i horts urbans ecològics, 
el compostatge, l’ambientalització del 
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Acte de cloenda de l’Agenda 21 Escolar per l’alumnat d’infantil i primària dels 222 centres participants
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currículum i de la gestió del centre, el 
reciclatge, els mercats d’intercanvi i el 
consum responsable o l’estalvi d’aigua, 
entre d’altres.

Les jornades de cloenda van servir 
per posar el punt i fi nal al programa 
educatiu Agenda 21 Escolar per al curs 
2009-2010 i per animar als centres a 
continuar amb el seu compromís envers 
la sostenibilitat. 

Divendres 11 de juny es van donar 
cita els centres d’educació infantil i pri-
mària a l’Auditori AXA de l’Illa Diagonal, 
en un acte que va comptar amb els 
representants (professorat i alumnat) 
de 222 centres educatius convocats. 
L’acte va estar presidit per un represen-
tant de la Direcció d’Educació Ambien-
tal de l’Àrea de Medi Ambient i dels Ser-
veis Educatius de l’Institut d’Educació. 

D’altra banda, el dilluns 14 de juny 
va ser el torn de 103 centres d’educació 
secundària, que van celebrar l’acte de 
cloenda del curs de l’Agenda 21 Escolar. 
La jornada es va celebrar a l’Auditori i a 
les aules de l’Edifi ci Vèrtex de la UPC. La 
sessió va incloure una ponència inaugu-
ral a càrrec de Pere Renom, biòleg i peri-
odista del programa de divulgació cien-
tífi ca QuèQuiCom de Televisió de 
Catalunya. La jornada va estar presidida 
per la cinquena Tinenta d’Alcalde de 
Medi Ambient, Imma Mayol i per Antoni 
Martorell, en representació dels Serveis 
Educatius de l’Institut d’Educació. Alhora, 
coincidint amb aquest acte de cloenda, 
es va dur a terme un intercanvi d’experi-
ències a càrrec de l’alumnat dels centres 
participants, que van poder explicar les 
seves experiències en àrees com cièn-
cies, llengua, matemàtiques, plàstica o 
arts escèniques. Així mateix, amb l’ajuda 
d’un comunicador professional, els alum-
nes van crear un fl ashmob d’1 minut.

Dels 263 centres participants al programa Agenda 21 Escolar al curs 
2009-2010, 38 són de nova incorporació i han desenvolupat accions 

de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat en l’entorn immediat 
del propi centre, amb el compromís a difondre i compartir l’experiència 

amb tota la comunitat educativa

Més centres compromesos amb 
l’Agenda 21 Escolar
El nombre de centres adherits a l’Agenda 
21 Escolar el curs 2009-2010 ha aug-
mentat un 10 per cent en relació al curs 
anterior, el que confi rma la bona salut 
d’aquest programa municipal que pre-
tén implicar als centres educatius en 
l’ambiciós projecte d’imaginar i cons-
truir un món millor i més sostenible. 

Dels 263 centres participants al pro-
grama Agenda 21 Escolar al curs 2009-
2010, 38 són de nova incorporació i han 
desenvolupat accions de millora en 
relació a l’ambient i la sostenibilitat en 
l’entorn immediat del propi centre, amb 
el compromís a difondre i compartir 
l’experiència amb tota la comunitat 
educativa. 

D’altra banda, 60 centres han desen-
volupat un programa triennal per al 
període 2009-2012. D’aquests, són 27 
els que enguany han rebut el distintiu 
d’Escoles+Sostenibles en reconeixement 

de la tasca desenvolupada fi ns ara. 
Aquest curs escolar han estat un total 
de 99 centres educatius els que han 
desenvolupat un projecte de llarga 
durada (triennal). La resta de centres 
han desenvolupat programes anuals 
amb possibilitat de continuïtat per al 
proper curs.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa 
el programa Agenda 21 des de l’any 
2001, amb l’objectiu d’implicar la comu-
nitat educativa a fer la seva Agenda 21 
Escolar, com a projecte d’educació, par-
ticipació i implicació cívica. Alhora, el 
programa suposa un reconeixement, 
suport i estímul a la tasca que venen 
realitzant molts centres educatius en 
relació a l’educació ambiental.

Des que es va posar en marxa, els 
centres participants han desenvolupat 
un ampli ventall d’iniciatives de millora 
de la pròpia escola i de l’entorn, contri-
buint, a més, a reforçar els vincles entre 
escola i ciutat.

Alumnes d’alguns dels 103 centres de secundària en l’acte de cloenda del programa


