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

ESCOLAR. CURS 2015-2016 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu presenta la 5ª 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. 

 

Per tant, l’Ajuntament aquest any proposa: 

 

1. PROPOSTES DEL PLE INFANTIL 

a. CUIDAM LA NOSTRA SALUT 

b. CONTINUAR AMB LES CAMPANYES ANTERIORS D’ESTALVI 

D’AIGUA, REDUCCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE. 

 

2. PROPOSTES DE CENTRE 
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PROPOSTES DEL PLE INFANTIL: 

a. CUIDAM LA NOSTRA SALUT. 

 

Santa Eulària des Riu és Ciutat Amiga de la Infància, i com a tal impulsa i promociona 

els drets de la infància i l’adolescència. 

Un dels drets que es treballarà enguany en aquest programa és el Dret a la Salut: que 

tots el nens i nenes tenen dret a gaudir de serveis mèdics, vacunes, medicaments, 

bona alimentació i aigua potable. Tots els nenes i nenes tenen dret a créixer sans i a 

que siguin sempre atesos, i amb prioritat, quan ho necessitin. 

 

Per tant, les activitats que ofereix l’ajuntament per treballar la Salut estan encaminades 

a fomentar adequats hàbits de salut, activitat física e higiene en la població infantil, 

ja que la promoció de l’activitat física i l’alimentació sana ajuda a una millora de la 

qualitat de vida de la societat actual. 

L’ajuntament també vol incorporar la importància de cuidar el medi ambient ja que 

està directament relacionat amb la salut. Per exemple, cada un de nosaltres respira 

l’aire que ens envolta, ingereix tot tipus de substàncies junt amb els nostres aliments 

o sofrim el renou de las ciutats. 

 

2. OBJECTIUS 

Objectius generals de la convocatòria: 

 

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

sostenibilitat i els drets dels infants i adolescents. 

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

desenvolupament local i promoure la presa de decisions.  

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, 
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de comunicació i relació formal amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 

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

 

Objectius específics de la convocatòria (Cuidam la nostra salut): 

1. Incentivar els estils de vida saludables. 

2. Informar i sensibilitzar a la població sobre la importància de la salut a través 

de l’educació. 

3. Crear espais de reflexió sobre la importància de cuidar la salut i el medi 

ambient per tenir una millor qualitat de vida. 

4. Valorar els aspectes més positius que representen els hàbits saludables de cara 

al desenvolupament personal. 

5. Formar als més petits en coneixements bàsics de primers auxilis. 

6.  Conèixer el funcionament de la Unitat d’atenció primària.(Àrea de Salut 

d’Eivissa i Formentera). 

7. Inculcar valors solidaris com la donació de sang, i conèixer les activitats i el 

funcionament de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears. Entendre que 

la donació de sang és salut i pot salvar vides.  

8. Reforçar els coneixements adquirits a l’aula sobre el sistema circulatori, els 

grups sanguinis, els requisits de donar sang, el destí de les donacions i les 

causes per les quals es pot necessitar una transfusió. 

9. Conscienciar als més petits sobre les diverses malalties que pateix la població, 

on uns hàbits de vida saludables poden ajudar a prevenir, com per exemple, 

el càncer. 

 

 

3. DESTINATARIS 

 

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

Infantil, Primària i Secundària del municipi de Santa Eulària des Riu.  
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4. SUPORT QUE REBRAN ELS CENTRES INSCRITS 

 

a) 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 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 que 

necessitin per a l’elaboració dels documents. 

 

b) 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) Xerrades i activitats Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. (Centres primària) 

La conselleria de Salut, a través dels centres de salut del municipi de Santa Eulària, oferirà 

xerrades al centres escolars que ho sol·licitin. 

El servei d’atenció primària oferirà un total de 14 xerrades (una sessió per línia, dirigida als 

5è de primària), que impartirà una infermera del servei d’atenció primària sobre 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE I PRIMERS AUXILIS. 

Visites als centres d’atenció primària: També s’ofereixen visites als centres de salut dels pobles, 

on els especialistes explicaran quins són els serveis bàsics d’atenció primària. 

 

d) Creu Roja (Centres primària i secundària) 

Oferirà al segon trimestre de l’any, tallers sobre SALUT I MEDI AMBIENT, que es tractarà de 

la relació entre el medi ambient i la salut, i la importància que té sobre el desenvolupament 

sostenible i la qualitat de vida de les persones. 

e) Banc de sang i Teixits de les Illes Balears. (Centres primària i secundària) 

 

Xerrades adreçades als instituts (secundaria i batxillerat): Xerrades sobre la importància de la 

donació de sang i teixits a les illes balears. 
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Xerrades per 5è i 6è de primària: Reforç de l’explicació de l’aparell circulatori i introducció 

de la donació de sang i teixits. 

La fundació Ban de Sang i Teixits de les Balears enviarà a les escoles i instituts la convocatòria 

per demanar les xerrades, i els centre us podeu coordinar amb ells per sol·licitar aquesta 

activitat. 

f) Programa “En Parlem?”: Cicle de Xerrades per alumnes d’Educació Secundària. 

(CEPCA). 

El programa “En parlem?” es compon d’un cicle de xerrades sobre diferents temes relacionats 

amb la prevenció de situacions de risc que poden afectar els joves en la nostra societat. 

 

El CEPCA duu anys intervenint en l’àmbit educatiu, desenvolupant activitats destinades als 

alumnes en el context de la prevenció de les conductes addictives (consum de drogues i ús 

de les noves tecnologies, fonamentalment). 

 

L’Ajuntament de Santa Eulària considera important que els centres d’Educació Secundària 

continuïn demandant les xerrades que Tècnics i tècniques del CEPCA imparteixen als mateixos 

centres educatius a petició dels tutors o orientadors. 

 

El CEPCA enviarà als instituts la convocatòria per demanar les xerrades, i els centre us podeu 

coordinar amb ells per sol·licitar aquesta activitat. 

 

g) Cercan- Associació d’Eivissa i Formentera contra el Càncer. Obra de teatre per als 

centres escolars. 

Atraquen aquesta malaltia als escolars entre 8 i 11 anys. 

La obra tracta dos temes relacionats amb el càncer: hàbits de vida saludables (alimentació 

sana, no fumar, protegir la nostra pell del sòl), i el segon seria com viure la malaltia, per 

exemple, una avi/a, pare o mare que la sofreixi. 

 

h) IV Congrés Infantil al Carrer “Cuidam sa nostra salut”. 

 

Aquest any, el IV Congrés Infantil al Carrer es desenvoluparà o bé al Centre Socio-cultural de 

Jesús o al Palau de Congressos de Santa Eulària (per determinar). Com cada any, 

l’ajuntament pagarà el desplaçament dels centres escolars (màx. 2 grups per centre). Es farà 

el dia 7 d’Abril, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=parlem
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CEPCA
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Aquest any, hi haurà diverses activitats on participaran tots els nens i nenes dels centres 

escolars: 

- ZONA D’EXPOSICIÓ: Aquesta zona s’exposaran totes les piràmides d’hàbits de vida 

saludables de cada centre. 

- ZONA DE JOC:  A una de les aules del centre cultural, tindrà lloc el TRIVI-SALUT. 

- ZONA DE JOCS COOPERATIUS: A l’exterior del centre cultural, es muntaran diferents 

zones de jocs cooperatius. 

- ZONA D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ  A LA POBLACIÓ: La Conselleria de 

Salut, Creu Roja, el Banc de Sang, CEPCA podran disposar d’estands de l’Ajuntament 

per fer promoció de les seves campanyes. 

- ZONA DONACIÓ DE SANG. Banc de sang i Teixits de les Illes Balears. S’intentarà 

habilitar un espai perquè la població, mestres,.... pugui donar sang el dia del Congrés 

Infantil. 

 

i) Activitats que els centres han de preparar: 

Els centres escolars que participin, hauran de proposar un símbol com a “mascota” del 

programa “Cuidam sa nostra salut”. Cada escola haurà de portar 2 propostes (2 dibuixos, 

un de cada classe que participarà al Congrés Infantil) al Ple Infantil que tindrà lloc al mes de 

desembre de 2015, i la proposta més votada serà la imatge del IV Congrés Infantil al carrer. 

L’únic requisit és que haurà d’aparèixer el Logo de l’Agenda Local 21. 

 

Al Ple Infantil del mes de desembre, també s’acordarà quin és el color de la Salut. El color 

que s’acordi serà el que tinguin que anar vestits el dia del Congrés Infantil. 

 

Material que hauran d’elaborar durant el curs escolar per exposar al IV 

Congrés Infantil: 

 

- Cada centre escolar haurà de preparar una PIRÀMIDE DE HÀBITS DE VIDA 

SALUDABLES, que haurà d’enviar a l’Ajuntament al menys 15 dies abans del congrés. 

Aquesta piràmide es construirà en peces (cubs) i cada cub ha de ser una acció 

saludable, (Els cubs els facilitarà l’ajuntament). A una de les cares del cub s’aferrarà 

el dibuix o text d’un hàbit saludable que hagin decidit els alumnes que és bo per ells. 
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Per fer la piràmide saludable s’haurà de fer tants de dibuixos (recordeu cad un anirà 

en un cub) com  hàbits saludables  els alumnes considerin que ells poden fer per tenir 

una vida saludable. 

Els hàbits poden ser: de bona alimentació, d’higiene personal, d’exercici físic, de 

benestar emocional, de descans, de revisió i control sanitari). 

El dibuix o text de cada hàbit saludable serà sobre cartolina tamany 15x15 per aferrar 

després al cub. 

S’haurà d’enviar a l’Ajuntament al menys 15 dies abans del congrés. 

Després el dia del congrés cada escola muntarà la seua piràmide saludable. 

 

Exemple: 

 

Oci: Veure la tele, videojocs (ocasionalment) 

Pujar escales de casa . Descansar després de dinar 

Anar caminant escola. Dormir 8 hores mínim. Esport 

Si es vol implicar a tota l’escola cada grup aula podria fer un hàbit saludable. 

  

 

 

- PER FER EL TRIVI-SALUT CADA CENTRE ESCOLAR HAURÀ DE PORTAR 5 

PREGUNTES DE MÚLTIPLE OPCIÓ (4 RESPOSTES I NOMÉS 1 CORRECTA) sobre els 

diferents aspectes de la salut que han anat aprenent de les xerrades, activitats, etc. 
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5. REQUISITS 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. SOL·LICITUDS 

 

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

documentació següent: 

Adhesió al programa  Fins al 30 de novembre de 2015. 

- 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: 

- Projecte del centre per treballar els objectius del programa. (segons annex III) 
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Terminis:  
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Adhesió al Programa  
Annex I 
Annex II 
Acta Consell Escolar  
Projecte Cuidem la nostra salut 
(segons Annex III) 

          

Símbol (mascota) del 
programa i color de la salut. 
(Aprovació al Pel Infantil de 
desembre). 

          

Xerrades ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE I PRIMERS AUXILIS 

          

Visites Centres de Salut           

Xerrades SALUT I MEDI 
AMBIENT (Creu Roja). Per 
primària. 

          

Xerrades DONACIÓ DE 
SANG. Per primària, 
secundària i Batxillerat. 

          

Xerrades CEPCA-En parlem? 
Per secundària. 

          

Obra de teatre CERCAN.            

Piràmides d’hàbits saludables i 
preguntes TRIVI-SALUT 

          

IV Congrés Infantil al Carrer 
“Cuidam la nostra salut” 7 
Abril 2015. 

          

Memòria final de projecte 
(conclusions i valoracions de 
les activitats) 
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7. OBLIGACIONS DELS CENTRES 

 

Crear la figura de coordinador mediambiental o similar, 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. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA FINAL DEL PROJECTE I VALORACIÓ DE LES 

ACTIVITATS. 

 

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.  

Aquesta memòria haurà d’incloure una valoració per part dels alumnes i una valoració del 

mestres. És important incloure aquesta valoració, per conèixer l’opinió dels nens i nenes, sobre 

les activitats proposades per l’Ajuntament. La metodologia de valoració la pot triar cada 

centre (preguntes tipus test de valoració les activitats (1-10), aspectes positius i negatius de 

cada activitat, opinions dels alumnes sobre quines coses els hi ha agradat menys o més, si 

han aprés coses interessants o que no sabien, etc). 

 

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. 
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9. 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, Participació Ciutadana i Agenda Local 21 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. Ana Costa. 

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. 

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@santaeularia.com 

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

 

 

 

COL·LABORADORS: 

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

- Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Atenció primària. 

- Creu Roja. 

- Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears. 

- Comica- Associació d’Eivissa i Formentera contra el càncer. 

- Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (CEPCA) 

 

 

mailto:agenda21@santaeularia.com
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

 

COMPROMÍS DEL CEIP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR 

L’AGENDA 21 ESCOLAR. CURS 2015-2016  

 

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 a impulsar, treballar i desenvolupar l’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. Sensibilitzar tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, 

associacions de pares i mares, personal no docent, etc.) sobre la necessitat la 

promoció d’hàbits de vida saludables, de la cura personal i de l’entorn, per assolir 

una bona qualitat de vida. 

 

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 els continguts mínims descrits en l’annex III que ha de treballar el centre dins el 

programa Agenda 21 Escolar. 

 

 

_______________________de________________ de 2015 
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ANNEX II: MODEL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLAR 

Nom del director/a: 

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: 

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: 

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

següents.  

Propostes de l’Ajuntament:   Cuidam la nostra Salut.  

Proposta de centre: ________________________________________________ 
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ANNEX III: Estructura i continguts mínims que han d’incloure els projectes a presentar per les 

escoles. 

 

a. Objectius que es volen assolir.  

S’inclouran els objectius de la temàtica d’aquesta curs “Cuidam la nostra salut”, així com la 

resta d’objectius si es treballen altres aspectes (aigua, residus, consum, etc) 

b. Fases del projecte.  

Planificació d’activitats per aconseguir els objectius per cada tema que es treballarà.  

Accions que es proposen executar al centre per aconseguir els objectius. Aquestes accions 

han d’especificar el/els responsables d’implantar i el termini d’execució. Es a dir, la proposta 

i planificació d’activitats.  

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. 

Exemple: 

TEMÀTICA:  

OBJECTIUS: 

ACTIVITATS:   

QUI 

(Responsables 

d’executar) 

COM 

(Com es portarà a 

terme) 

QUAN 

(terminis) 
SEGUIMENT 

 

 

 

 

    

 

 

 


