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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 2012. CURS 2012. CURS 2012. CURS 2012----2013.2013.2013.2013. 

 

1.1.1.1. INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.    

    

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

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

municipi. Les Agendes 21 Escolars s’han difós tant a les Illes Baleares com en la 

resta del món. En l’actualitat, milions de persones estan treballant en el programa a 

favor de la sostenibilitat del planeta. Per aquesta raó, la UNESCO, en el marc de la 

Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014), ha 

considerat aquest programa com bona pràctica. 

 

L’Ajuntament de Santa Eulària, amb l’objectiu de promoure la participació dels nens 

i nenes del municipi, va engegar el Ple Infantil, del qual varen sortir propostes dels 

centres escolars. Una d’aquestes propostes va ser la demanda de fonts d’aigua a 

alguns centres escolars i pobles. 

 

Per tant, el programa Agenda 21 Escolar per al curs 2012-2013, es centra amb el 

vector ambiental AIGUA, baix el lema “Una gota menys, una gota més”“Una gota menys, una gota més”“Una gota menys, una gota més”“Una gota menys, una gota més”. 

 

1. PROPOSTES DE L’AJUNTAMENT. 

a. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA I IMPLICAR A L’EMPRESA 

CONCESIONÀRIA D’AIGÜES (AQUALIA) EN ELS PROJECTES 

D’ESTALVI. 

b. ELABORACIO DEL PROJECTE “UNA FONT AL MEU CENTRE 

ESCOLAR O AL MEU POBLE”. (adreçat als grups de 5è- 6è de 

primària). 

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

 

PROPOSTES DE L’AJUNTAMENT: 

a. CAMPANYA ESTALVI D’AIGUA I IMPLICAR A L’EMPRESA CONCESIONÀRIA 

D’AIGÜES (AQUALIA) EN ELS PROJECTES D’ESTALVI. 

 

Seguint amb els objectius dels compromisos d’Aalborg, els departaments 

d’Educació, Medi Ambient i Participació Ciutadana proposen per aquest curs 

escolar, treballar el compromís 3 Béns Naturals Comuns3 Béns Naturals Comuns3 Béns Naturals Comuns3 Béns Naturals Comuns:  

 

Ens comprometem a aEns comprometem a aEns comprometem a aEns comprometem a assumir plenament la nostra responsabilitat dessumir plenament la nostra responsabilitat dessumir plenament la nostra responsabilitat dessumir plenament la nostra responsabilitat de    

protegir, presentar i garantir un accés equitatiu als béns naturals compartitsprotegir, presentar i garantir un accés equitatiu als béns naturals compartitsprotegir, presentar i garantir un accés equitatiu als béns naturals compartitsprotegir, presentar i garantir un accés equitatiu als béns naturals compartits....    

 

Per tant, l’Ajuntament proposa que els centres escolares treballin per: 

Millorar la qualitat de l’aigua, estalviarMillorar la qualitat de l’aigua, estalviarMillorar la qualitat de l’aigua, estalviarMillorar la qualitat de l’aigua, estalviar----ne i utilitzane i utilitzane i utilitzane i utilitzarrrr----la de la manera mésla de la manera mésla de la manera mésla de la manera més    

eficient.eficient.eficient.eficient.    

 

Aquest treball que han de dur endavant tota la comunitat educativa consisteix en 

dissenyar i executar una Campanya d’estalvi d’aigua als centres, on els alumnes, 

professors i altra personal implicat hauran de proposar les mesures que considerin 

més adients per estalviar aigua. Aquest estalvi d’aigua, també repercutirà en un 

estalvi econòmic. L’objectiu és que les escoles arribin a un 10 % d’estalvi o mantenir 

la tendència a la baixa. L’empresa subministradora subvencionarà dispositius 

d’estalvi (difusors d’aixetes) per a que el centre arribi a l’objectiu.  

 

Aquesta campanya està adreçada a tot el centre, es a dir, que la participació sigui 

de tots els nivells educatius. 
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b. ELABORACIO DEL PROJECTE “FONTS A LES ESCOLES”. 

 

Al mes de maig de 2012 va tenir lloc el primer Ple Infantil Municipal. Una de les 

propostes que varen fer els alumnes va ser la instal·lació de fonts als centres escolars 

i als nuclis del poble. 

 

Per tant, al Ple Infantil municipal, celebrat el 24 de maig de 2012 es va acordar que 

fossin els centres escolars presentessin un projecte a l’Ajuntament, on es detalles la 

tipologia de font, la ubicació, el pressupost, el manteniment i tots els aspectes que 

consideressin d’importància. 

 

PROPOSTES DEL CENTRE ESCOLAR. 

 

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

l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 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. 
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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. 

 

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, CEM, etc). 

 

Objectius específics de la convocatòria: 

 

5- Sensibilitzar de que l’aigua és un recurs escàs. 

6- Fer un seguiment del consum d’aigua al centre, i analitzar l’històric de 

consum (darrers 5 anys). 

7- Promoure la implicació i participació dels alumnes en la proposta de mesures 

per estalviar aigua així com en la consecució de l’estalvi d’aigua. 

8- Implicar el projecte a totes les àrees educatives. (matemàtiques, coneixement 

del medi natural, social i cultural, educació artística, educació per a la 

ciutadania, etc). 

9- Avaluar quines propostes d’estalvi han funcionat millor al centre. 

10-Conèixer els continguts que ha d’incloure un projecte (objecte, pressupost, 

..). 
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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 i primària del municipi de Santa Eulària.  

 

El centre d’Educació Secundàriacentre d’Educació Secundàriacentre d’Educació Secundàriacentre d’Educació Secundària    del municipi (IES Xarc)del municipi (IES Xarc)del municipi (IES Xarc)del municipi (IES Xarc), també es destinatari de la 

convocatòria pel que fa al punt 2 PROPOSTES DE CENTRE ESCOLAR. Així i tot, el 

centre escolar pot decidir treballar en una campanya d’estalvi d’aigua, però les 

condicions de la campanya no seran les mateixes que pels centres escolars de 

primària, ja que les despeses d’aigua són responsabilitat de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Universitats. 

 

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 del cap de servei d’Aqualia a Santa Eulària. 

Durant el mes d’octubre, els tècnics d’Agenda Local 21 juntament amb el cap de 

servei de l’empresa concessionària d’Aigües, AQUALIA, s’ofereixen a visitar a les 

escoles per orientar als alumnes i professors sobre la metodologia a utilitzar per 

elaborar els projectes i assessorament tècnic amb la campanya d’estalvi d’aigua. 

També s’ofereix a les escoles un històric dels consums d’aigua, per tal que siguin els 

propis alumnes els que calculin tant la despesa i estalvi d’aigua, com l’estalvi 

econòmic. 
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3. Suport econòmic  

En forma de dispositius d’estalvi per les escoles: 

Gràcies a la col·laboració en aquest projecte de l’empresa concessionària d’aigua 

(Aqualia), els centres rebran un incentiu econòmic en forma de dispositius d’estalvi 

d’aigua (8-10 difusors per aixetes, per escola). Les escoles que estalviïn aigua, arribant 

a un mínim del 10%), rebran un distintiu. 

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. 

4. Instal·lació de les fonts als centres escolars que presentin el projecte. 

L’ajuntament de Santa Eulària instal·larà les fonts als centres escolars que presentin 

correctament el projecte, prèvia presentació al Ple Infantil Municipal. 

5. Activitats per la commemoració del Dia de l’Aigua. 

L’ajuntament de Santa Eulària promourà la celebració del 1er Congr1er Congr1er Congr1er Congrés Infantil de és Infantil de és Infantil de és Infantil de 

llll’’’’EstalviEstalviEstalviEstalvi, on per al curs 2012-2013, la temàtica serà l’AIGUA. 

L’ajuntament proposa que tots els centres escolars que participin, designin dos grups 

que assistiran al congrés (màxim 50 alumnes per centre), on els representants dels 

grups exposaran les accions i activitats realitzades a la seva escola en relació al 

projecte d’estalvi d’aigua. 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 aquelles coses que s’han fet per estalviar. 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. 

Apart de les ponències dels alumnes que es realitzaran a l’auditori, i l’exposició de 

les escoles en forma de murals que es farà al Hall, l’Ajuntament programarà 

diverses activitats mediambientals per realitzar amb tots els alumnes. 
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6.6.6.6. REQUISIREQUISIREQUISIREQUISITS DE PARTICIPACIÓTS DE PARTICIPACIÓTS DE PARTICIPACIÓTS 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. 

- 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 tècnics municipals i d’Aqualia a les escoles: Visita dels tècnics municipals i d’Aqualia a les escoles: Visita dels tècnics municipals i d’Aqualia a les escoles: Visita dels tècnics municipals i d’Aqualia a les escoles: 1 visita per centre compresa entre el    

1 octubre -30 d’octubre de 2012. 

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----2012012012013: 3: 3: 3: Fins dia    30 d’octubre 2012. 

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

PresentacióPresentacióPresentacióPresentació    de projectes:de projectes:de projectes:de projectes:    Fins    dia 30 de novembre de 2012. Presentació Annex III. 

Ple Infantil Municipal extraordinari:Ple Infantil Municipal extraordinari:Ple Infantil Municipal extraordinari:Ple Infantil Municipal extraordinari: 4 de desembre de 2012. (per presentar projecte “Una 

font al meu centre escolar o poble”). 

1111er er er er CongrésCongrésCongrésCongrés    Infantil de lInfantil de lInfantil de lInfantil de l’’’’Estalvi:Estalvi:Estalvi:Estalvi: 22 de març (pendent concretar la data)    

Memòria final de projecte:Memòria final de projecte:Memòria final de projecte:Memòria final de projecte: Fins 30 de juny de 2013. 
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Lloc de presentació de sol·licituds i documenLloc de presentació de sol·licituds i documenLloc de presentació de sol·licituds i documenLloc de presentació de sol·licituds i documentació:tació:tació:tació:    

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 Aqualia, 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. 

 

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.  

 

Per al projecte Campanya Estalvi d’Aigua, els centres han d’haver arribat a un estalvi del 

10% respecte a l’any anterior. Per justificar aquest estalvi, el centre haurà de fer el 

seguiment de les factures d’aigua i lectures del comptador 

Tots aquests aspectes s’han de concretar a la memòria final del projecte. 
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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 DDADES DDADES DDADES DE CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.E CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.E CONTACTE I COORDINACIÓ DEL PROCÉS.E 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 concessionària d’aigües AQUALIA. 

 

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    

 

COCOCOCOMPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR MPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR MPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR MPROMÍS DEL CP/ IES ____________________________ PER DESENVOLUPAR 
L’AGENDA 21 ESCOLARL’AGENDA 21 ESCOLARL’AGENDA 21 ESCOLARL’AGENDA 21 ESCOLAR. CURS 2012. CURS 2012. CURS 2012. CURS 2012----2013. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.2013. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.2013. CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUA.2013. 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’ADHEANNEX II: MODEL D’ADHEANNEX II: MODEL D’ADHEANNEX II: MODEL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLARSIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLARSIÓ AL PROGRAMA D’AGENDA 21 ESCOLARSIÓ 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 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 de l’Ajuntament1:   Proposta a    Proposta b  Proposta a y b  

Proposta de centre: ________________________________________________ 

 
1Proposta a: Campanya d’estalvi d’aigua. 

 Proposta b: Projecte “Una font al meu centre escolar”. 
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ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX III:II:II:II:    Estructura i continguts mínims que haEstructura i continguts mínims que haEstructura i continguts mínims que haEstructura i continguts 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 d’Estalvi d’Aigua, 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. Apart de l’objectiu principal que proposa 

l’Ajuntament, que és estalviar aigua, cada centre escolar pot proposar altres 

objectius relacionats amb la Campanya d’Estalvi d’Aigua. (sensibilització als pares 

i mares, aigua i canvi climàtic, etc). 

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

i. Diagnòstic o auditoria d’aigua. Estat actual del centre en temes de consum 

d’aigua. Punts forts i punts febles. Per elaborar aquesta fase, l’ajuntament 

lliurarà a tots els centres els històrics de consum d’aigua. Els alumnes 

poden elaborar un plànol d’ubicació per tal de conèixer els punts de 

subministrament, el comptador, etc. 

ii. Planificació d’activitats (Pla d’Acció) per aconseguir reduir el consum 

d’aigua. Accions que es proposen executar al centre per aconseguir la 

reducció en la factura d’aigua. Aquestes accions han d’especificar el/els 

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

planificació d’activitats. Aqualia proporcionarà dispositius estalviadors per 

a aixetes (8-10 per centre). Els alumnes hauran de fer un càlcul estimat de 

l’estalvi d’aigua utilitzant aquests dispositius. Per això, hauran de conèixer 

el consum d’aigua del seu centre (que l’Ajuntament proporcionarà per 

trimestres, en m3), però els alumnes hauran de desgranar les dades a 

m3/dia.  

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. L’indicador més important en 

aquest projecte serà la factura de l’aigua o les lectures del comptador. 

També s’hauran de proposar altres mesures de control y seguiment 

necessàries, com poden ser controls de l’estat de les instal·lacions. 
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2. Per al projecte “Una Font a la meva escola”. 

 

Els alumnes hauran de preparar un projecte amb totes les fases i apartats necessaris. 

(tipologia de font i característiques tècniques, la ubicació, el pressupost, el 

manteniment i tots els aspectes que consideressin d’importància) 

L’Ajuntament proporcionarà informació sobre característiques tècniques de diferents tipus de 

fonts, així com informació sobre el manteniment. 

Es molt important que es presenti el pressupost a l’Ajuntament per conèixer les despeses que 

suposen les obres de col·locació de la font i també el seu manteniment. 

 

3. 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    

 

 

 

 

    

 

 

 

4. 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. 


