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CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT PER ADHERIRCONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT PER ADHERIRCONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT PER ADHERIRCONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT PER ADHERIR----SE AL PROGRAMA AGENDA 21 SE AL PROGRAMA AGENDA 21 SE AL PROGRAMA AGENDA 21 SE AL PROGRAMA AGENDA 21 

ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR. CURS 2013. CURS 2013. CURS 2013. CURS 2013----2014201420142014.... 

 

1.1.1.1. INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.    

    

Aquest és el tercer any que l’Ajuntament proposa el Programa Agenda 21 Escolar, 

amb l’objectiu principal de promoure la sostenibilitat dels centres escolars del 

municipi.  

Durant els dos cursos escolars anteriors, els centres del municipi de Santa Eulària 

han treballat diferents aspectes de la sostenibilitat al centre. L’any passat, la 

proposta de l’Ajuntament va ser estalviar aigua, arribant a estalvis que van des del 

10% fins al 60% en molts centres, i d’altres no aconseguint estalviar. 

 

Per aquest any, la proposta que els nens i nenes feren al Ple Infantil, en 

representació dels seus companys, va ser treballar els Residus dins el programa 

Agenda 21 Escolar.  

Per tant, l’ajuntament aquest any proposa: 

 

 

1. PROPOSTES DEL PLE INFANTIL 

a. CAMPANYA RESIDUS. 

b. CAMPANYA AIGUA. Seguiment de l’any anterior. 

2. PROPOSTES DE CENTRE.  
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Els centres han d’especificar en quines propostes participarà (veure annex II). 

 

PROPOSTES DEL PLE INFANTIL: 

 

a.a.a.a. CAMPANYA RESIDUS.CAMPANYA RESIDUS.CAMPANYA RESIDUS.CAMPANYA RESIDUS.    

De la mateixa forma que en campanyes anteriors, es proposa que els centres 

realitzin un diagnòstic diagnòstic diagnòstic diagnòstic (document que detecti en quina situació actual es troba el 

centre en relació a la gestió de residus (Kg aproximats de residus generats, nombre 

de papereres de recollida selectiva, punts de reciclatge, bones pràctiques posades 

en marxa als centres, etc), i en base als resultats del diagnòstic, elaborar un Pla Pla Pla Pla 

d’Acció per reduir la producció de residusd’Acció per reduir la producció de residusd’Acció per reduir la producció de residusd’Acció per reduir la producció de residus. 

 

El Pla d’Acció Pla d’Acció Pla d’Acció Pla d’Acció estarà format per activitats que facin reduir la    producció de residusproducció de residusproducció de residusproducció de residus al 

centre mitjançant l’aplicació de pràctiques de prevenció, reutilització i reciclatge. 

 

o Prevenció residus: Prevenció residus: Prevenció residus: Prevenció residus: El primer pas per reduir residus, és millorar el nostre 

sistema de compres per a que els productes i serveis que consumin generin 

menor quantitat de residus i siguin més respectuosos amb el medi ambient. 

o Reutilitzar:Reutilitzar:Reutilitzar:Reutilitzar: En segon lloc, hi ha que procurar reutilitzar i no malbaratar tot 

quan resulti útil, com per exemple la segona cara d’una fulla impresa fins a 

una terrina de gelat com a carmanyola. 

o Separació per al reciclatge: Separació per al reciclatge: Separació per al reciclatge: Separació per al reciclatge: En tercer lloc, s’haurà d’establir un sistema de 

separació i classificació dels residus que garanteixi que res que pugui ser 

reciclat vagi a parar al contenidor equivocat, doncs un residu ben separat ja 

no és un residu, sinó una matèria primera per fabricar nous productes. Es 

fomentarà també el reciclatge a l’escola (taller de paper, taller de sabó, ...) 

 

b.b.b.b. CAMPANYA ESTALVI D’AIGUACAMPANYA ESTALVI D’AIGUACAMPANYA ESTALVI D’AIGUACAMPANYA ESTALVI D’AIGUA    

Molts centres escolars ja han treballat l’estalvi d’aigua com a projectes ambientals 

del seu centre. Però, es considera que tota la feina realitzada no ha de quedar-se 
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només en un any, sinó que s’ha de continuar amb les bones pràctiques que s’han 

posat en funcionament els alumnes (indicacions de les aixetes que menys 

consumeixin, cartells informatius d’estalvi d’aigua, ampolles a les cisternes dels wc, 

detecció de fuites,....). Es troba adient, que es continuï treballant amb la campanya 

d’estalvi d’aigua, al menys, amb el seguiment del consum d’aigua i les bones 

pràctiques estalviadores. 

 

PROPOSTES DEL CENTRE ESCOLAR. 

 

Els centre escolar, apart de treballar amb mínim una de les propostes anteriors, 

podrà fer una proposta pròpia, on especifiqui l’àmbit de feina, grups implicats, els 

objectius que vol assolir i els recursos que hi destinarà per a tal fi. L’Ajuntament de 

Santa Eulària valorarà, en funció dels recursos rebuts a la convocatòria anterior, el 

suport econòmic que rebrà el centre per tal d’ajudar a la consecució dels seus 

objectius. Màxim es podrà presentar una proposta per centre escolar, sense perjudici 

d’altre accions i activitats que el propi centre vulgui desenvolupar. 

    

2.2.2.2. OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

 

Tal i com s’exposa al punt anterior, els objectius generals que es volen assolir amb 

la participació dels centres escolars en aquest programa són: 

 

Objectius generals de la convocatòria: 

 

1- Donar suport tècnic i econòmic als centres escolars que treballen per a la 

sostenibilitat. 

2- Implicar a la comunitat educativa en el procés de sostenibilitat, i promoure la 

presa de decisions per mitigar impactes ambientals de les activitats 

quotidianes i de l’entorn més proper. 

3- Promoure el sentiment participatiu entre els més joves, escoltar les seves 

opinions i tenir en consideració les seves necessitats. 
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4- Incloure a l’Agenda 21 Local propostes de millora sorgides del món 

educatiu, ja sigui per mitjà de l’Agenda 21 Escolar com per altres canals 

participatius, de comunicació i relació formal amb l’Ajuntament de Santa 

Eulària (Xarxa Escola, Ple Infantil, CEM, etc). 

 

Objectius específics de la convocatòria: 

 

1. Reduir la producció de residus al centre mitjançant l’aplicació de pràctiques 

de prevenció, reutilització i reciclatge. 

2. Conscienciar sobre la necessitat de generar menys residus i adquirir un 

consum responsable. 

3. Solidaritat amb els països del tercer món, que reben gran quantitat de residus 

de països del primer món, on el seu reciclatge es porta a terme per dones i 

nens.  

4. Conscienciar a les famílies dels conceptes de les 3R i la valorització dels 

residus. 
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3.3.3.3. DESTINATARIS.DESTINATARIS.DESTINATARIS.DESTINATARIS.    

 

El destinataris d’aquesta convocatòria són tots els centres educatius d’educació 

infantil, primària i secundària del municipi de Santa Eulària.  

 

4.4.4.4. SUPORT QUE REBRAN ELS CENTRES INSCRITS.SUPORT QUE REBRAN ELS CENTRES INSCRITS.SUPORT QUE REBRAN ELS CENTRES INSCRITS.SUPORT QUE REBRAN ELS CENTRES INSCRITS.    

 

1. Assessorament dels tècnics de l’Ajuntament. 

Els centres inscrits en el Programa d’Agenda 21 Escolar disposaran de 

l’assessorament personalitzat dels tècnics d’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de 

Santa Eulària. 

Els tècnics prestaran orientació sobre els requisits i les condicions de participació en 

aquest programa, així com també els prestaran suport en la recopilació de dades 

ambientals que necessitin per l’elaboració dels documents. 

 

2. Visita als centres escolars dels tècnics de l’empresa HERBUSA y/o tècnics de 

l’Ajuntament. 

Un tècnic de l’Ajuntament y/o tècnic de l’HERBUSA, empresa que s’encarrega de la 

retirada de residus municipals i neteja viària, explicarà la gestió de residus que es 

porta a terme al municipi de Santa Eulària i a l’illa d’Eivissa per a que els nenes 

coneguin el camí que segueixen els seus residus i la importància d’una bona 

reducció i separació de residus. 

 

3. Suport econòmic  

Totes els escoles que s’adhereixin al programa Agenda 21 Escolar, rebran 300 

euros per a gastar en material i/o qualsevol altra tipus de despesa que es consideri 

necessària per assolir els objectius de sostenibilitat marcats pel centre. 
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5. Participació al II Congrés Infantil-Residus. 15 abril 2014. 

 

Després de l’èxit del I Congrés Infantil d’Estalvi d’aigua, l’Ajuntament vol continuar 

amb aquesta activitat, essent la temàtica d’aquest any els residus. 

Per tant, els centres participants, designaran un o dos grups per assistir al congrés 

(un grup si és un centre d’una línia i dos grups si és un centre de dues línies), on els 

representants dels grups exposaran les accions i activitats realitzades a la seva 

escola en relació al projecte de residus. Es proposa que els propis alumnes elaborin 

una presentació en power point, on tindran que exposar a la resta de les escoles, en 

un temps aproximat de 5-8 minuts, totes les activitats realitzades dins el projecte de 

residus. Les escoles també podran aportar material, en forma de murals, per a fer 

una exposició. 

L’Ajuntament cedirà l’espai per a realitzar aquesta activitat, que serà al Palau de 

Congressos de Santa Eulària, i també subvencionarà el transport escolar des del 

centre fins al Palau de Congressos. 

 

    

6.6.6.6. REQUISITS DE PARTICIPACIÓREQUISITS DE PARTICIPACIÓREQUISITS DE PARTICIPACIÓREQUISITS DE PARTICIPACIÓ    

    

Fer constar l’adhesió del centre al programa Agenda 21 Escolar, mitjançant 

declaració del director/a del centre al darrer Consell Escolar. 

 

No serà incompatible amb cap altra programa en el qual el centre estigui adherit 

(ex: Centres Ecoambientals).     

    

7.7.7.7. SOL·LICITUDSSOL·LICITUDSSOL·LICITUDSSOL·LICITUDS    

Els centres que vulguin participar en el Programa Agenda 21 Escolar hauran de presentar la Els centres que vulguin participar en el Programa Agenda 21 Escolar hauran de presentar la Els centres que vulguin participar en el Programa Agenda 21 Escolar hauran de presentar la Els centres que vulguin participar en el Programa Agenda 21 Escolar hauran de presentar la 

següent documentació:següent documentació:següent documentació:següent documentació:    

- Annex I: Model de declaració del Consell Escolar. 

- Còpia de l’acta de l’acord del Consell Escolar on s’aprova l’adhesió al programa 

Agenda 21 Escolar. 
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- Annex II: Model d’adhesió al programa: 

- Projecte a desenvolupar, segons l’annex III, en funció de la/les propostes de 

l’Ajuntament, i una proposta de centre. Si el centre escolar decideix realitzar el 

projecte “Una font a al meu centre escolar o poble”, és molt important presentar el 

projecte amb pressupost, ja que tots aquests projectes aniran al proper Ple 

Municipal Infantil. 

    

TerminiTerminiTerminiTerminis:s:s:s:    

Visita dels tècnicVisita dels tècnicVisita dels tècnicVisita dels tècnics municipals i d’s municipals i d’s municipals i d’s municipals i d’Herbusa Herbusa Herbusa Herbusa a les escoles: a les escoles: a les escoles: a les escoles: 1 visita per centre que es realitzarà 

durant el primer trimestre del curs escolar 2013-14. 

Adhesió a programa Adhesió a programa Adhesió a programa Adhesió a programa Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar 2012201220122012----2012012012013333    i presentació del projectei presentació del projectei presentació del projectei presentació del projecte: : : : Fins dia    29 

de novembre 2013. Presentació Annex I, annex II i còpia de l’acta de l’acord del Consell 

Escolar, i presentació de l’Annex III. 

2on Congrés Infantil2on Congrés Infantil2on Congrés Infantil2on Congrés Infantil----ResidusResidusResidusResidus:::: 15 Abril 2014    

Memòria final de projecte:Memòria final de projecte:Memòria final de projecte:Memòria final de projecte: Fins 30 de juny de 2014. 

 

Lloc de presentació de sol·licituds i documentació:Lloc de presentació de sol·licituds i documentació:Lloc de presentació de sol·licituds i documentació:Lloc de presentació de sol·licituds i documentació:    

Tota la documentació s’ha de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament, a 

l’atenció d’Agenda Local 21 (Oficina de Litoral i Platges).  

Per a la coordinació de la visita amb els tècnics municipals i Herbusa, hauran de 

trucar a l’Oficina de Litoral i Platges (971 319407) i concertar la cita amb la 

coordinadora tècnica del projecte (Pilar Escandell). 

 

8.8.8.8. OBLIGACIONS DELS CENTRESOBLIGACIONS DELS CENTRESOBLIGACIONS DELS CENTRESOBLIGACIONS DELS CENTRES    

 

Crear la figura de coordinador mediambiental, i constituir, la comissió ambiental del centre. 

Si el centre està adherit al programa Centres Ecoambientals podrà ser la mateixa figura i 

comissió. 

 

Facilitar la informació així com el seguiment realitzat pels tècnics de suport del programa 

Agenda 21 Escolar. 

 

Comunicar els avanços i nivell d’èxit de les actuacions proposades a l’Ajuntament. 
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Acreditar la realització de l’activitat d’acord amb el projecte presentat amb el lliurament de 

la memòria anual. 

    

9.9.9.9. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA FINAL DEL PROJECTEFINAL DEL PROJECTEFINAL DEL PROJECTEFINAL DEL PROJECTE....    

El centre haurà de remetre una memòria final del projecte, on s’especifiquin si s’han assolit 

els objectius programats i l’èxit de les actuacions.  

 

La memòria final de projecte es lliurarà a final de curs, per registre d’entrada de 

l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

 

10.10.10.10. DADES DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.DADES DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.DADES DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.DADES DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.    

La coordinació del programa, així com les ajudes tècniques i econòmiques són a 

càrrec de: 

- Regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 

Santa Eulària des Riu. Responsable política: Sra. Antònia Picó Pérez. 

- Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Responsable 

política: Sra. Eduvigis Sanchez. 

- Empresa de recollida de Residus: Herbusa. 

 

El programa Agenda 21 Escolar s’engloba dins l’Agenda Local 21 del municipi, on aquest 

programa és un projecte que s’inclou dins el Pla d’Acció per a la Sostenibilitat del Municipi 

de Santa Eulària. 

 

Per a qualsevol resolució de dubtes, suggeriment o suport, pot contactar amb: 

 

Oficina de Litoral i Platges. Edifici Club Nàutic. Port Esportiu de Santa Eulària des Riu. 

Tècnica d’Agenda Local 21: Pilar Escandell Torres. 

Correu electrònic: agenda21@santaeulalia.net 

Telèfon: 971 31 94 07 

Fax: 971 33 64 68
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ANNEXANNEXANNEXANNEX    IIII: : : : MODEL DE DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLARMODEL DE DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLARMODEL DE DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLARMODEL DE DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR    

 

COMPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR COMPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR COMPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR COMPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR 
L’AGENDA 21 ESCL’AGENDA 21 ESCL’AGENDA 21 ESCL’AGENDA 21 ESCOLAROLAROLAROLAR. CURS 2013. CURS 2013. CURS 2013. CURS 2013----2014201420142014. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.    
    
El programa Agenda 21 és un procés participatiu per avaluar la situació del centre escolar i 
decidir conjuntament les propostes de millora en base a uns objectius generals de 
sostenibilitat social, ambiental i econòmica. 
 
Amb la signatura d’aquest compromís, el centre educatiu _________________________ del 
municipi de Santa Eulària des Riu, conscient de la problemàtica socio-ambiental que pateix 
el planeta i del paper que tots i totes podem jugar per tal de trobar solucions des de l’acció 
quotidiana, 
 
ES COMPROMET ES COMPROMET ES COMPROMET ES COMPROMET a impulsar, treballar i desenvolupar l’AGENDA 21 ESCOLAR AGENDA 21 ESCOLAR AGENDA 21 ESCOLAR AGENDA 21 ESCOLAR (AALBORG 
COMPROMÍS 2) amb els següents objectius: 
 

1. Treballar els aspectes recollits en l’Agenda 21 escolar implicant tota la 
comunitat educativa del centre: alumnat, professorat, famílies, associacions de 
pares, personal d’administració i serveis, cuina i neteja. AALBORG 
COMPROMÍS 1 

2. Treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa del municipi per 
compartir idees, necessitats, recursos i bones pràctiques en el desenvolupament 
de l’Agenda 21 escolar. AALBORG COMPROMÍS 1 

3. Treballar els projectes i actuacions en relació a les propostes que fa 
l’Ajuntament i les propostes que fa el centre escolar. 

4. Fer un seguiment del consum d’aigua al centre i proposar accions d’estalvi. 
5. Sensibilitzar a tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, 

associacions de pares, personal no docent, etc) sobre la necessitat de conservar 
i fer un ús eficient dels bens naturals comuns, especialment durant aquest curs 
escolar, pel fa a l’aigua. 

 
 
S’ ADHEREIX S’ ADHEREIX S’ ADHEREIX S’ ADHEREIX al programa d’Agenda 21 escolar que duu a terme l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu, mitjançant l’acord adoptat pel Consell escolar celebrat el 
passat___________________________ . 
 
ACCEPTA ACCEPTA ACCEPTA ACCEPTA els continguts mínims descrits a l’annex III que ha de treballar el centre dins el 
programa Agenda 21 escolar. 
 
 

_______________________de________________ de 2012. 
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ANNEX II: MODEL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLARANNEX II: MODEL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLARANNEX II: MODEL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLARANNEX II: MODEL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLAR    

Nom del director/a:Nom del director/a:Nom del director/a:Nom del director/a:    

Dades del centre:Dades del centre:Dades del centre:Dades del centre:    

� Nom del centre:    

� Codi del centre:    

� Adreça:    

� Localitat i codi postal:    

� Telèfon i Fax:    

� Adreça electrònica:    

� Coordinador ambiental:    

� Adreça electrònica del coordinador:    

� Mitjà pel qual volen rebre les notificacions: Correu postal, Correu Electrònic o Fax.    

Tipologia de centTipologia de centTipologia de centTipologia de centre:re:re:re:    

Centre educació infantil  Centre d’infantil i primària d’una línea.  

Institut d’ESO  Institut d’ESO, batxillerat i mòdul  

Centre d’infantil i primària de dues 

línies o més. 
 Altres centres  

Nombre de professors/es que formen el claustre:  

Nombre d’alumnes que hi al centre:  

 

Sol·licit:Sol·licit:Sol·licit:Sol·licit:    

Que el centre sigui inscrit en el Programa d’Agenda 21 Escolar, treballant les propostes 

següents. Marcar amb una x la proposta de l’Ajuntament i especificar la proposta de 

centre. Per a la proposta de centre omplir annex 

Propostes del Ple Infantil1:   Proposta a    Proposta b  

Proposta de centre: ________________________________________________ 

 
1Proposta a: Campanya Residus. 

 Proposta b: Campanya Aigua. 
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ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX III:II:II:II:    Estructura i contiEstructura i contiEstructura i contiEstructura i continguts mínims que hanguts mínims que hanguts mínims que hanguts mínims que hannnn    d’incloure d’incloure d’incloure d’incloure els projectes els projectes els projectes els projectes aaaa    presentarpresentarpresentarpresentar    perperperper    

les escoles.les escoles.les escoles.les escoles.    

 

1. Per el projecte Campanya Residus, ha de constar dels següents apartats: 

 

a.a.a.a. Objectius que es volen assolir.Objectius que es volen assolir.Objectius que es volen assolir.Objectius que es volen assolir.     

b.b.b.b. Fases del projecte. Fases del projecte. Fases del projecte. Fases del projecte.     

i. Diagnòstic. Estat actual del centre en temes de residus. Punts forts i punts 

febles.  

ii. Planificació d’activitats (Pla d’Acció) per aconseguir reduir la generació de 

residus. Accions que es proposen executar al centre per aconseguir la 

reducció de producció de residus. Aquestes accions han d’especificar el/els 

responsables d’implantar i el termini d’execució. Es a dir, la proposta i 

planificació d’activitats.  

iii. Seguiment i avaluació de l’èxit de les accions plantejades. El seguiment es 

farà amb els indicadors que es proposin per avaluar la consecució dels 

objectius proposats i l’èxit de cada acció.  

c.c.c.c. Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.    

  

2. Elaboració proposta de centre.  

 

Cada centre escolar pot elaborar una proposta, on l’Ajuntament oferirà suport tècnic i 

econòmic (màxim 300 euros per centre) per a la consecució dels objectius que es plantegin. 

 

Model elaboració fitxa proposta del centre escolar. 

    

TEMÀTICA: TEMÀTICA: TEMÀTICA: TEMÀTICA:     

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUS:S:S:S:    

ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITATSSSS::::      

QUIQUIQUIQUI    

(Responsables (Responsables (Responsables (Responsables 

d’executar)d’executar)d’executar)d’executar)    

COMCOMCOMCOM    

(Com es portarà a (Com es portarà a (Com es portarà a (Com es portarà a 

terme)terme)terme)terme)    

QUANQUANQUANQUAN    

(terminis)(terminis)(terminis)(terminis)    
OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
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3. És adient que el centre tingui la figura de coordinador ambiental i un grup 

dinamitzador que s’encarregui de la planificació, organització i divulgació del 

programa dins del centre. Aquest grup pot coincidir amb la comissió ambiental o 

no. 


