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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 2014. CURS 2014. CURS 2014. CURS 2014----2015201520152015 

 

1.1.1.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

    

L’Ajuntament de Santa Eulària presenta la 4ª convocatòria d’Agenda 21 Escolar al 

municipi per continuar treballant els objectius relacionats amb la informació i 

l’educació ambiental entre els més petits, futur de la nostra societat. 

 

Volem agrair la col·laboració de les associacions de comerciants de Santa Eulària i 

del Fons Pitiús de Cooperació ja que, per a la realització de la majoria d’activitats 

del programa, ells són les entitats més adients per poder explicar i fer-nos entendre 

els conceptes clau del consum responsable i del comerç local. 

 

Per tant, l’Ajuntament aquest any proposa: 

 

 

1. PROPOSTES DEL PLE INFANTIL 

a. CONSUM RESPONSABLE 

b. CONTINUAR AMB LES CAMPANYES ANTERIORS D’ESTALVI 

D’AIGUA I REDUCCIÓ DE RESIDUS  

2. PROPOSTES DE CENTRE 

 

Els centres han d’especificar en quines propostes participarà (veure annex II). 
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PROPOSTES PROPOSTES PROPOSTES PROPOSTES DEL PLE INFANTILDEL PLE INFANTILDEL PLE INFANTILDEL PLE INFANTIL::::    

 

a. CONSUM RESPONSABLECONSUM RESPONSABLECONSUM RESPONSABLECONSUM RESPONSABLE 

    

D'acord amb la Declaració oficial de Nacions Unides amb motiu de la Cimera de la 

Terra de 2002 una de “les principals causes que continuï deteriorant-se el medi 

ambient són les modalitats insostenibles de consum i producciómodalitats insostenibles de consum i producciómodalitats insostenibles de consum i producciómodalitats insostenibles de consum i producció, particularment als particularment als particularment als particularment als 

països industrialitzatspaïsos industrialitzatspaïsos industrialitzatspaïsos industrialitzats". En aquest sentit, Nacions Unides fa una reflexió a revisar 

aquestes models insostenibles, recorrent a models de consum responsable. 

 

Per Consum ResponsableConsum ResponsableConsum ResponsableConsum Responsable entenem l'elecció dels productes i serveis no només sobre 

la base de la seua qualitat i preu, sinó també pel seu impacte ambientaimpacte ambientaimpacte ambientaimpacte ambiental i sociall i sociall i sociall i social i 

per la conducta de les empreses que els elaboren. 

 

El principi fonamental és que tots som coresponsables amb la nostra compra dels 

impactes socials i ambientals de la producció: 

- En el medi ambient, suport de la vida a la Terra, tenint en compte que hem 

de prioritzar productes amb menors impactes ambientals i reduir el consum prioritzar productes amb menors impactes ambientals i reduir el consum prioritzar productes amb menors impactes ambientals i reduir el consum prioritzar productes amb menors impactes ambientals i reduir el consum 

dels limitats recursos naturals dels limitats recursos naturals dels limitats recursos naturals dels limitats recursos naturals de de de de ququququèèèè    disposdisposdisposdisposaaaammmm. 

- En les persones, assumint i defensant solidàriament l'obligació de garantir els garantir els garantir els garantir els 

mateixos drets per mateixos drets per mateixos drets per mateixos drets per a a a a totes elles.totes elles.totes elles.totes elles. 

 

Relacionat amb el consum responsable es troba el comerç local, molt important ja 

que genera llocs de feina, dinamitza les ciutats i els pobles, i és un comerç que 

estalvia molts recursos naturals, ja que és de proximitat. 

 

Per tant, per a treballar els objectius del tema d’aquest any a l’Agenda 21 Escolar, 

es comptarà amb el suport i la col·laboració de    les les les les aaaassociacionsssociacionsssociacionsssociacions    de de de de ccccomerciants de omerciants de omerciants de omerciants de 

Santa EulàriaSanta EulàriaSanta EulàriaSanta Eulària, ddddelelelel Fons Pitiús de CooperacióFons Pitiús de CooperacióFons Pitiús de CooperacióFons Pitiús de Cooperació i dei dei dei del l l l Punt Jove de Santa EulàriaPunt Jove de Santa EulàriaPunt Jove de Santa EulàriaPunt Jove de Santa Eulària 
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El Fons Pitiús de CooperacióFons Pitiús de CooperacióFons Pitiús de CooperacióFons Pitiús de Cooperació és una associació sense ànim de lucre que treballa en 

cooperació per al desenvolupament. Va ser creat l’octubre de 1999 amb la voluntat 

d’actuar com a coordinador dels esforços per impulsar la participació local en el 

disseny d’un model de cooperació que contribueixi de manera efectiva al 

desenvolupament dels països del Sud. Està integrat per dos tipus de socis: 

institucions públiques locals i ONG d’Eivissa i Formentera. El Fons Pitiús va ser 

declarat entitat d’utilitat pública pel Consell de Ministres en el mes d’abril de 2004, 

en reconeixement de la feina desenvolupada i per la transparència en la seua 

gestió. 

A Santa Eulària es varen crear dues associacions de comerciants, una el 2008 

anomenada “Associació de Comerciants de Santa Eulària Centre” “Associació de Comerciants de Santa Eulària Centre” “Associació de Comerciants de Santa Eulària Centre” “Associació de Comerciants de Santa Eulària Centre” i una altra al 

2010 anomenada ““““Associació de Comerciants de Santa Eulària des Riu”Associació de Comerciants de Santa Eulària des Riu”Associació de Comerciants de Santa Eulària des Riu”Associació de Comerciants de Santa Eulària des Riu”, amb la 

finalitat de portar a terme actuacions de cooperació i col·laboració entre els socis 

per al desenvolupament econòmic i social del poble. Encara que siguin dos 

associacions diferents, col·laboren cada vegada més en diversos esdeveniments que 

es fan al poble (fires, campanyes...).   

b.b.b.b. CONTINUAR AMB LES CAMPANYES ANTERIORS D’ESTALVI D’AIGUA I CONTINUAR AMB LES CAMPANYES ANTERIORS D’ESTALVI D’AIGUA I CONTINUAR AMB LES CAMPANYES ANTERIORS D’ESTALVI D’AIGUA I CONTINUAR AMB LES CAMPANYES ANTERIORS D’ESTALVI D’AIGUA I 

REDUCCIÓ DE RESIDUS REDUCCIÓ DE RESIDUS REDUCCIÓ DE RESIDUS REDUCCIÓ DE RESIDUS     

Treballar el Consum Responsable és treballar també la reducció de residus i l’estalvi 

de recursos naturals. No s’ha d’oblidar que consumir no només és comprar. També 

consumim a les nostres cases i a l’escola: per exemple, el consum energètic, el 

consum d’aigua, el mode de transport. Per tant, continuar amb les campanyes dels 

cursos anteriors té molt de sentit per als objectius del Consum Responsable. 

 

PROPOSTES DEL CENTRE ESCOLARPROPOSTES DEL CENTRE ESCOLARPROPOSTES DEL CENTRE ESCOLARPROPOSTES DEL CENTRE ESCOLAR    

 

Els centres escolars, a part de treballar com a mínim una de les propostes anteriors, 

podran fer una proposta pròpia, en la qual s’especifiqui l’àmbit de feina, els grups 

implicats, els objectius que volen assolir i els recursos que destinaran per a tal fi.  
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2.2.2.2. OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

 

Tal i com s’exposa en el 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 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 seues 

opinions i tenir en consideració les seues necessitats. 

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 des Riu (Xarxa Escola, Ple Infantil, CEM, etc.). 

 

Objectius específics de la convocatòria (Consum Responsable): 

 

1. Promocionar la responsabilitat dels comerços. 
2. Promocionar el desenvolupament local mitjançant la promoció del producte 

local. 
3. Promoure canvis d’actitud que permetin un desenvolupament sostenible (no 

només la vessant ambiental sinó també la social, econòmica i cultural). 
4. Donar a conèixer les problemàtiques ambientals que ens afecten, tant a 

escala global com a escala local, prestant especial atenció a les seues 
causes i efectes, afavorint una reflexió que ens condueixi a situar-nos i 
posicionar-nos davant aquestes, fent-nos actuar per transformar la nostra 
realitat. 

5. Desenvolupar accions de protecció, conservació i millora del nostre medi 
ambient i dels nostres recursos naturals. 
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3.3.3.3. DESTINATARISDESTINATARISDESTINATARISDESTINATARIS    

 

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

Infantil, Primària i Secundària del municipi de Santa Eulària des Riu.  

 

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

 

a)a)a)a) Assessorament dels tècnics de l’Assessorament dels tècnics de l’Assessorament dels tècnics de l’Assessorament dels tècnics de l’AAAAjuntamentjuntamentjuntamentjuntament    

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 des Riu. 

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

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

ambientals que necessitin per a l’elaboració dels documents. 

 

b)b)b)b) Suport econòmic Suport econòmic Suport econòmic Suport econòmic     

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

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

necessària per assolir els objectius de sostenibilitat marcats pel centre. 

 

c)c)c)c) XerradesXerradesXerradesXerrades    deldeldeldel    FFFFons ons ons ons PPPPitiúitiúitiúitiús de s de s de s de CCCCooperacióooperacióooperacióooperació    

Oferiran tallers a l’alumnat sobre Consum Responsable: 

 

- Escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris: CEIP Santa Gertrudis / 

CEIP Puig d’en Valls / CEIP S’Olivera:  Una sessió de recordatori i de fixació 

de conceptes a partir del taller que es va fer en el curs 2013-2014.  

- Resta d’escoles: Dos sessions introductòries al Consum Responsable. 

- IEX Xarc: Pendent de determinar el nombre de sessions. 
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També ofereixen una xerrada a principi de curs per al claustre de mestresxerrada a principi de curs per al claustre de mestresxerrada a principi de curs per al claustre de mestresxerrada a principi de curs per al claustre de mestres dels 

centres participants. 

Aquestes xerrades es desenvoluparan durant el primer trimestre del curs 2014-2015. 

 

d)d)d)d) Xerrades comerç localXerrades comerç localXerrades comerç localXerrades comerç local    

 

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i l’Associació de 

Comerciants de Santa Eulària oferiran xerrades als centres (1 per centre) per explicar 

2 temes importants: 

 

- Què és una associació i per què és tan important formar-ne part i participar-

hi. 

- Importància del comerç local per a l’economia de Santa Eulària. 

Aquestes xerrades es desenvoluparan durant el segon trimestre del curs 2014-2015. 

 

e)e)e)e) Berenar Berenar Berenar Berenar de de de de productes localsproductes localsproductes localsproductes locals    

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu oferirà un berenar de productes locals a tots 

els alumnes de les escoles del municipi. 

El berenar serà de pa i oli, i seran pa elaborat amb blat d’Eivissa i oli local. 

Es proposa que el berenar es faci el dia 1111    d’abrild’abrild’abrild’abril, abans d’iniciar les vacances de 

setmana santa. 

    

f)f)f)f) III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al CCCCarrer “Compra amb Sarrer “Compra amb Sarrer “Compra amb Sarrer “Compra amb Seny” 30 d’abril 2015eny” 30 d’abril 2015eny” 30 d’abril 2015eny” 30 d’abril 2015    

Es proposa fer el III Congrés Infantil al Carrer, en el qual els nens i les nenes hauran 

de desenvolupar diferents tasques/activitats, amb la col·laboració dels comerços de 

Santa Eulària, sota el lema “Comprar amb seny”. 

Data: 30 d’abril de 201530 d’abril de 201530 d’abril de 201530 d’abril de 2015. 

Nombre aproximat d’alumnes: 400-450 (1-2 grups per centre escolar). 

 

 



                                                  

7 
 

i.i.i.i. Plafons dels centres sobre Plafons dels centres sobre Plafons dels centres sobre Plafons dels centres sobre el el el el que significa el que significa el que significa el que significa el cccconsum onsum onsum onsum rrrresponsableesponsableesponsableesponsable::::    

Durant el curs escolar, a mesura que es vagin realitzant les activitats, tallers i 

xerrades sobre el consum responsable, l’alumnat haurà d’elaborar un mural amb tot 

el que han aprés, que es titularà “Criteris de consum responsable” o qualsevol altre 

nom relacionat amb el tema � L’Ajuntament oferirà els plafons de cartó ploma, que 

s’exposaran al passeig de s’Alamera el dia 30 d’abril, al III Congrés Infantil al 

Carrer. 

 

ii.ii.ii.ii. Activitats al carrer amb els comerçosActivitats al carrer amb els comerçosActivitats al carrer amb els comerçosActivitats al carrer amb els comerços    

Gràcies a la col·laboració de les associacions de comerciants de Santa Eulària, el 

30 d’abril es podran realitzar diferents tipus d’activitats per posar en pràctica els 

criteris per fer una compra responsable, però també per comprovar i veure de 

primera mà com funciona un petit comerç o comerç local. 

 

Cada escola haurà de distribuir els alumnes en els grups següents. (Amb antelació 

suficient, la tècnica d’Agenda Local 21 comunicarà als centres les bases de 

l’activitat, el nombre de grups que s’han de fer i les regles de participació). 

a.a.a.a. Grup de compradorsGrup de compradorsGrup de compradorsGrup de compradors    

L’Ajuntament donarà una LLISTA DE LA COMPRA on figuraran 10 articles, dels 

quals 2 d’ells són prescindibles. Els diferents grups hauran d’anar a comprar 8 del 

10 articles als comerços que participin (RUTA DE COMERÇOS), amb un pressupost 

màxim de 50 euros que l’Ajuntament donarà a cada centre. Basant-se en els articles 

que es comprin, s’establirà un puntuació per veure quin és l’article més responsable 

(socialment, ambientalment, etc.) segons els criteris de consum responsable. 

Al final de l’activitat es farà el recompte de punts per veure quin ha set el centre que 

ha realitzat una compra més responsable.  

Els articles que es comprin es donaran a la Llar Mare de Déu del Remei (centre de 

menors) i els comerciants participants destinaran els 50 euros de cada centre al 

Fons Pitiús de Cooperació. 
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b.b.b.b. Grup d’observadorsGrup d’observadorsGrup d’observadorsGrup d’observadors    

L’objectiu del grup d’observadors és que vagin rotant per diferents comerços per 

anotar tots aquells aspectes que els sembla interessant o important per al 

funcionament d’una botiga, i també anotar quins productes venen, quina afluència 

té, i qualsevol altre aspecte que els cridi l’atenció.  

 

c.c.c.c. Grup d’enquestadorsGrup d’enquestadorsGrup d’enquestadorsGrup d’enquestadors    

Prèviament al III Congrés Infantil al Carrer, els centres hauran d’elaborar una 

enquesta que permeti conèixer els hàbits de consum que té la població del municipi 

de Santa Eulària des Riu. L’enquesta tendrà una extensió màxima de 5 preguntes. 

Durant el III Congrés Infantil el grup d’enquestadors es distribuirà a diferents punts 

del poble per tal d’enquestar els vianants. El punts d’enquesta seran: 

- Mercat de Santa Eulària. 

- Plaça de l’Ajuntament. 

- Passeig de s’Alamera. 

- Plaça d’Isidor Macabich (plaça del Canó). 

El centre que hagi recollit més enquestes, també tendrà més punts. 

    

Escola guanyadoraEscola guanyadoraEscola guanyadoraEscola guanyadora    “Escola Responsable”“Escola Responsable”“Escola Responsable”“Escola Responsable”    

L’escola guanyadora tendrà un dia de platja a Cala Llonga amb vaixell des de Santa 

Eulària. En el cas de necessitar autobús, l’empresa COSMACAR cedirà gratuïtament 

el transport des del centre fins al port de Santa Eulària. 
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5.5.5.5. 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).      

    

6.6.6.6. 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 

documentaciódocumentaciódocumentaciódocumentació    següentsegüentsegüentsegüent::::    

A principi de curs (fins al 30A principi de curs (fins al 30A principi de curs (fins al 30A principi de curs (fins al 30    de setembrede setembrede setembrede setembre). Adhesió al progra). Adhesió al progra). Adhesió al progra). Adhesió al programa (1ama (1ama (1ama (1a    part).part).part).part).    

- 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. 

- Annex II: Model d’adhesió al programa: 

Fins al 29 de novembre.Fins al 29 de novembre.Fins al 29 de novembre.Fins al 29 de novembre.    Adhesió al programa (2a part)Adhesió al programa (2a part)Adhesió al programa (2a part)Adhesió al programa (2a part)    

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

una proposta de centre.     
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Adhesió al ProgramaAdhesió al ProgramaAdhesió al ProgramaAdhesió al Programa    (1a part)(1a part)(1a part)(1a part)    
Annex I 
Annex II 
Acta Consell Escolar 

                                        

Adhesió al ProgramaAdhesió al ProgramaAdhesió al ProgramaAdhesió al Programa    (2a part)(2a part)(2a part)(2a part)    
Projecte Consum Responsable    

                                        

Xerrades del Fons Pitiús de Xerrades del Fons Pitiús de Xerrades del Fons Pitiús de Xerrades del Fons Pitiús de 
Cooperació al Claustre de Cooperació al Claustre de Cooperació al Claustre de Cooperació al Claustre de 
MMMMestres i estres i estres i estres i PPPProfessors.rofessors.rofessors.rofessors.    

                                        

Tallers delTallers delTallers delTallers del    Fons Pitiús de Fons Pitiús de Fons Pitiús de Fons Pitiús de 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperació    per per per per a a a a alumnesalumnesalumnesalumnes    

                                        

Xerrades cXerrades cXerrades cXerrades comerç localomerç localomerç localomerç local                                            

Berenar productes localsBerenar productes localsBerenar productes localsBerenar productes locals                                            

III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al CCCCarrer arrer arrer arrer 
“Compra amb Seny”“Compra amb Seny”“Compra amb Seny”“Compra amb Seny”    

                                        

Plafons sobre Plafons sobre Plafons sobre Plafons sobre Consum Consum Consum Consum 
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

                                        

Dia de Platja Dia de Platja Dia de Platja Dia de Platja per a l’eper a l’eper a l’eper a l’escola scola scola scola 
guanyadora guanyadora guanyadora guanyadora deldeldeldel    III Congrés III Congrés III Congrés III Congrés 
Infantil al Infantil al Infantil al Infantil al CCCCarrerarrerarrerarrer    

                                        

MemòriaMemòriaMemòriaMemòria    ffffinal de projecteinal de projecteinal de projecteinal de projecte                                            
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Adhesió aAdhesió aAdhesió aAdhesió allll    programa Agenda 21 Escolar 2014programa Agenda 21 Escolar 2014programa Agenda 21 Escolar 2014programa Agenda 21 Escolar 2014----2015201520152015    (part 1) (part 1) (part 1) (part 1)     i presentació del projectei presentació del projectei presentació del projectei presentació del projecte    

(part 2)(part 2)(part 2)(part 2): : : : Tota la documentació s’ha de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, a 

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

    

Part 1, fins Part 1, fins Part 1, fins Part 1, fins al al al al 33330 de setembre0 de setembre0 de setembre0 de setembre    de de de de 2014201420142014: : : : Presentació annex I, annex II i còpia de l’acta 

de l’acord del Consell Escolar 

 

Part 2, fPart 2, fPart 2, fPart 2, fins ins ins ins alalalal    28 de novembre 2014:28 de novembre 2014:28 de novembre 2014:28 de novembre 2014: Presentació del projecte a desenvolupar (es podrà 

utilitzar l’annex III o qualsevol altre model que consideri l’escola). 

 

Tallers delTallers delTallers delTallers del    Fons Pitiús:Fons Pitiús:Fons Pitiús:Fons Pitiús:    Els tallers es realitzaran del 17 de novembre al 5 desembre. Per 

reservar el taller s’haurà de trucar directament al Fons Pitiús de Cooperació (tel: 971 390 

298) o per correu electrònic (sensibilitzacio@fonspitius.org). 

    

Xerrades de l’Associació de Comerciants de Santa Eulària.Xerrades de l’Associació de Comerciants de Santa Eulària.Xerrades de l’Associació de Comerciants de Santa Eulària.Xerrades de l’Associació de Comerciants de Santa Eulària.    Les xerrades es faran entre els 

mesos de gener i febrer.    Per reservar les xerrades de l’Associació de Comerciants s’haurà de 

trucar a l’oficina de Litoral i Platges (971 319407) i preguntar per Pilar Escandell. 

 

Berenar productes localsBerenar productes localsBerenar productes localsBerenar productes locals. El berenar amb productes locals es farà el 1 d’abril, el dia abans 

de començar les vacances de Setmana Santa. 

    

III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al III Congrés Infantil al CCCCaaaarrerrrerrrerrrer:::: Tendrà lloc el dia 30 d’abril de 2015 al poble de Santa 

Eulària des Riu.    

 

Memòria final de projecte:Memòria final de projecte:Memòria final de projecte:Memòria final de projecte: Fins al 30 de juny de 2015. S’ha de presentar al Registre 

d’Entrada de l’Ajuntament, a l’atenció d’Agenda Local 21 (Oficina de Litoral i Platges).  
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7.7.7.7. OBLIGACIONS DELS CENTRESOBLIGACIONS DELS CENTRESOBLIGACIONS DELS CENTRESOBLIGACIONS DELS CENTRES    

 

Crear la figura de coordinador mediambiental, i constituir la comissió ambiental  i/o un 

grup dinamitzador del centre. Si el centre està adherit al programa Centres Ecoambientals 

podrà ser la mateixa figura i comissió. Aquestes figures s’encarregaran de la planificació, 

l’organització i la divulgació del programa dins del centre.  

 

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

Agenda 21 Escolar. 

 

Comunicar els avanços i el nivell d’èxit de les actuacions proposades a l’Ajuntament. 

 

Acreditar la realització de l’activitat d’acord amb el projecte presentat amb el lliurament de 

la memòria anual. 

    

8.8.8.8. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA FINAL DEL PROJECTFINAL DEL PROJECTFINAL DEL PROJECTFINAL DEL PROJECTEEEE    

El centre haurà de remetre una memòria final del projecte, en la qual s’especifiqui si s’han 

assolit els objectius programats i l’èxit de les actuacions.  

 

La memòria final del projecte es lliurarà a final de curs (abans del 30 de juny) al Registre 

d’Entrada de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

 

9.9.9.9. DADEDADEDADEDADES DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉSS DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉSS DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉSS DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS    

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

càrrec de: 

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

política: Sra. Eduvigis Sánchez. 

- Regidoria de Medi Ambient, Participació Ciutadana i Agenda Local 21 de 

l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Responsable política: Sra. Antònia 

Picó Pérez. 

El programa Agenda 21 Escolar s’engloba dins l’Agenda Local 21 del municipi i és un 

projecte que s’inclou dins el Pla d’acció per a la sostenibilitat del municipi de Santa 

Eulària des Riu. 
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Per a qualsevol resolució de dubtes, suggeriment o suport, podeu posar-vos en contacte 

amb la tècnica responsable del programa: 

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

des Riu. Tècnica responsable del programa: Pilar Escandell Torres. 

Correu electrònic: agenda21@santaeulalia.net 

Telèfon: 971 31 94 07// Fax: 971 33 64 68A  

    

COL·LABORADORS:COL·LABORADORS:COL·LABORADORS:COL·LABORADORS:    

- Departament de Promoció Econòmica de Santa Eulària des Riu. 

- Associació de Comerciants de Santa Eulària. 

- Fons Pitiús de Cooperació. 

- Departament de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

- Empresa COSMACAR. 

- Cruceros Santa Eulalia. 
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ANNEXANNEXANNEXANNEX    IIII: : : : MODEL DE MODEL DE MODEL DE MODEL DE DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLARDECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLARDECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLARDECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR    

 

COMPROMÍS DEL CCOMPROMÍS DEL CCOMPROMÍS DEL CCOMPROMÍS DEL CEIEIEIEIP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR P/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR P/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR P/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR 
L’AGENDA 21 ESCOLARL’AGENDA 21 ESCOLARL’AGENDA 21 ESCOLARL’AGENDA 21 ESCOLAR. CURS 2014. CURS 2014. CURS 2014. CURS 2014----2015201520152015. . . .     
    
El programa Agenda 21 és un procés participatiu per avaluar la situació del centre escolar i 
decidir conjuntament les propostes de millora basant-se en 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 socioambiental 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 i mares, 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 amb 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 tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, 

associacions de pares i mares, personal no docent, etc.) sobre la necessitat de 
conservar i fer un ús eficient dels béns naturals comuns, especialment durant 
aquest curs escolar, pel que 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 en l’annex III que ha de treballar el centre dins el 
programa Agenda 21 Escolar. 
 
 

_______________________de________________ de 2014 
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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 centre:Tipologia de centre:Tipologia de centre:Tipologia de centre:    

Centre d’Educació Infantil  Centre d’Infantil i Primària d’una línia.  

Institut d’ESO  Institut d’ESO, Batxillerat i Mòdul  

Centre d’Infantil i Primària de dos 

línies o més. 
 Altres centres  

Nombre de professors/es que formen el claustre:  

Nombre d’alumnes que hi al centre:  

 

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

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

següents. Marcau amb una X la proposta de l’Ajuntament i especificau la proposta 

de centre.  

Propostes del Ple Infantil1:   Proposta a    Proposta b  

Proposta de centre: ________________________________________________ 

 
1Proposta a: Consum Responsable 

 Proposta b: Campanya Aigua i Residus 
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ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX III:II:II:II:    CCCContinguts mínims que haontinguts mínims que haontinguts mínims que haontinguts 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.    

    

TEMÀTICA: TEMÀTICA: TEMÀTICA: TEMÀTICA:     

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUS:S:S:S:    

ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITATSSSS::::      

QUIQUIQUIQUI    

(Responsables (Responsables (Responsables (Responsables 

dddd’executar’executar’executar’executar----lolololo))))    

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    

 

 

 

 

    

 

 


