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XES-BADALONA

CEE Can Barriga
Badalona

Educació especial

▪ Residus

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Festes sostenibles

VISITA
19 abril 2023 De 12:30h a 14:00h Av. Martí Pujol, 457-459

Es visitarà l'espai d'hort i granja així com el jardí de papallones. Proposarem
activitats relacionades amb els tallers de l'espai verd de l'escola com:
compostatge, cura dels animals de la granja i reconeixement de plantes i
papallones del jardí.

a8055154@xtec.cat https://agora.xtec.cat/cee-canbarriga/

4

mailto:a8055154@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cee-canbarriga/


BARCELONA ESCOLES + SOSTENIBLES

INS Escola Tres Fonts de les
Corts
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Residus

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
25 abril 2023 De 15:00h a 17:00h Eugeni D'Ors, 2

Durant la visita, us mostrarem el projecte d'hort escolar que s'ha impulsat des de
l'AFA del centre i la gestió de dos vermicompostadors . Els guies seran alumnes de
Primària i Secundària que formen part de l'Equip d'Ecodelegats/des del nostre
Institut Escola. També hi haurà representats de l'AFA i de l'equip Directiu.

ietfc@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ietfc/
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Fort Pius
Barcelona

ESO
Batxillerat

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
17 abril 2023 1r torn: 09:30-10:30

2n torn: 13:00-14:00
3r torn: 15:00-16:00

Ausiàs Marc 78

Recepció. Entorn, Projecte del centre, valors; El nostre Projecte de Sostenibilitat;
Espais: Pati inferior. Jardineres verticals i horitzontals; Ubicació de plantes
rescatades; destinacions provisionals i definitives; Materials de jardineria i
decoració reaprofitats. Espais de benestar en el pati. Pati superior. Plantes
crasses. Ficus monumental.

insfortpius@xtec.cat https://agora.xtec.cat/insfortpius/
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Sopeña Barcelona
Barcelona

ESO
Cicles Formatius

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Participació i comunicació

▪ Treball amb l'entorn social

▪ Organització del centre

VISITA
20 abril 2023 De 11:00h a 13:30h Violant d'Hongria 39-49

Petita presentació de com organitzem a l'escola el treball en els àmbits que hem
marcat com d'expertesa, seguit de la presentació per part d'un petit grup
d'alumnat, de la seva vivència de l'experiència en l'ApS.

info@sopenabarcelona.org https://sopenabarcelona.org/
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Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka
Barcelona

Educació infantil (0 a 2
anys)
Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO
Batxillerat

▪ Residus

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Participació i comunicació

VISITA
27 abril 2023 De 15:00h a 17:00h Mare de Deu de Montserrat 29

Presentarem el projecte d'agricultura sostenible, pel que vam rebre dos guardons
un en l'àmbit de Catalunya i altre Europeu.
La relació entre l'hort, biodiversitat de l'entorn i tancament del cicle del
compostatge i vermicompostatge.
Participació de l'escola en el observatori d'Agricultura Urbana que organitza
l'Ajuntament i Conexus
Els delegats mediambientals explicaran la seva funció a l'escola i tasques que
realitzen en el control de residus i part de les feines de l'hort.

info.kostka@fje.edu https://sites.google.com/a/fje.edu/plantem-treb
allem-i-recollim/home
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Ferran Sunyer
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
27 abril 2023
28 abril 2023

1r torn: 9:00- 10:30
2n torn: 11:00-12:30

Viladomat 2-8

Presentació del projecte d'hort escolar amb el monitor i la canalla que el
mantenen.

escola@fsunyer.cat https://agora.xtec.cat/escferransunyer/
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FEP Sant Ramon
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Residus

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Mobilitat

▪ Soroll

VISITA
19 abril 2023 1r torn: 10:30- 11:30

2n torn: 11:30-12:30
Carretera de Collblanc 72

El nostre punt fort és la dinamització i la comunicació. La intenció serà fer una
primera presentació de la comissió dinamitzadora i després assistir a una
performance o mobilització en directe. També podem recórrer altres espais de
l'escola a posteriori

info@santramonnonat.org www.santramonnonat.org
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Escola Vedruna Àngels
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Residus

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Festes sostenibles

VISITA
28 abril 2023 De 11:30h a 13:00h Placa dels Àngels 3

Explicarem la setmana de la Terra i la festa de la Terra, la Comissió de Medi
ambient i visitarem l'hort de l'escola.

escola@vedrunaangels.cat https://vedruna-angels.org/
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Escola Decroly
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Salut ambiental

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
19 abril 2023 De 12:00h a 14:00h Vendrell, 1

Organitzarem una visita guiada per l'espai exterior de l'escola on veurem el
projecte de l'hort, el jardí i els animals (gallines, conills i tortugues). Explicarem
com ens organitzem amb els EcoGuardians, la comissió sostenible i les
assemblees. Farem un tomb per l'interior de l'escola per analitzar el disseny
saludable de les classes, la recollida de residus, el projecte del compost i el
vermicompost.

escola@decroly.org https://www.escoladecroly.org/
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Escola Frederic Mistral-Tècnic
Eulàlia (Tibidabo)
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Ambientalització curricular

VISITA
28 abril 2023 De 09:00h a 11:00h C/Lluís Muntadas 3-5-7

Ens agradaria presentar la història del nostre grup de Sostenibilitat i 2 projectes:
el compostatge d'Infantil i l'hotel d'insectes de Cicle Superior.

fmistralt@fundaciocollserola.cat https://fredericmistral-tecniceulalia.cat/
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Escola Frederic Mistral Tècnic
Eulàlia
Barcelona

Educació infantil (3 a 5
anys)
ESO
Batxillerat

▪ Consum responsable

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Festes sostenibles

VISITA
27 abril 2023 De 13:30h a 15:00h Pere II de Montcada, 8

Proposem trobar-nos en l'espai i l'horari en el qual treballem i seran els mateixos
alumnes de la comissió que presentaran els projectes i com ho estan treballant.

fmistrals@fundaciocollserola.cat https://fredericmistral-tecniceulalia.cat/
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ESCOLES PER A LA SOSTENIBILITAT – CORNELLÀ DE LLOBREGAT

L' Areny
Cornellà de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Soroll

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
28 abril 2023 1r torn: 15:30-16:20

2n torn: 16:35-17:25
C/Sant Lluís s/n

Visitaríem els espais de l'hort i arbres fruiters (exterior), a més a més d'algun
espai interior de l'escola (vestíbul, biblioteca, ...), on parlarem de la gestió de
residus, i tema sorolls.

escolalareny@xtec.cat www.escolalareny.com
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Escola Anselm Clavé
Cornellà de Llobregat

Educació primària

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Participació i comunicació

VISITA
25 abril 2023 1r torn: 15:00- 16,30

2n torn: 16:30-18:00
Carrer Doctor Carulla,1

Explicació del Projecte: Escola amb Projecte Psicoeducatiu Km0- Slow Food
Education Network, i el projecte del CuEmE on l'escola aposta per incloure-hi el
reaprofitament alimentari i la preservació la biodiversitat de la nostra zona a
través d'un producte de gastronomia: les melmelades. Descripció de com hem
col·laborat amb la recollida de les prunes miravolant amb la Fundació
Espigoladors i l'elaboració de les melmelades a l'obrador d'Eixarcolant. Explicació
per part dels alumnes i professorat. Tast de melmelades.

a8016380@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceip-anselmclave-cornella/
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Escola Mossèn Jacint
Verdaguer
Cornellà de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
19 abril 2023 De 15:10h a 16:20h Avinguda Salvador Allende 14-16

Projecte de naturalització del pati. Zones verdes

a8016392@xtec.cat www.escolajacintverdaguer.net

17

mailto:a8016392@xtec.cat
http://www.escolajacintverdaguer.net


Escola Mediterrània Cornellà
Cornellà de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Treball amb l'entorn social

VISITA
21 abril 2023 De 11:00h a 13:30h Carrer Bonavista, 45

1.Visitarem l'hort de l'escola amb l'avi que ens ajuda a l'escola, hi tenim plantada
la nostra col paperina (recuperada per l'albert bou del parc agrari del baix
llobregat) que és la protagonista del nostre projecte: "escola amb projecte
psicoeducatiu km0- slow food education network".
2. Veurem la seqüenciació del seu creixement en les taules de llum amb els
alumnes de p.4.
3. Visualitzarem l'hort mare amb ulleres de realitat virtual (alumnes de 4t).
4. Farem una degustació de la col paperina amb un xef de km0 del projecte.
5. Visitarem el menjador escolar on hi haurà reaprofitament alimentari amb la
recepta del trinxat.

a8051240@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceipmediterraniacornella/
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INS Miquel Martí i Pol
Cornellà de Llobregat

ESO
Batxillerat
Cicles Formatius

▪ Residus

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
24 abril 2023 1r torn: 08:00-9:00

2n torn: 9:00-10:00
3r torn: 10:00-11:00

C/ Verge de Montserrat, 51

Els primers 15 minuts farem una explicació del projecte de residus de l'institut i
escola verda del centre. Els alumnes que han realitzar l'ApS ens explicaran la seva
actuació. Durant la segona part de la visita veurem els diferents espais del centre,
punt verd, compostador i hort.

a8035143@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesmarti-i-pol/
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AL PRAT ESCOLES + SOSTENIBLES

INS Baldiri Guilera
El Prat de Llobregat

ESO
Batxillerat

▪ Ambientalització curricular

VISITA
24 abril 2023 De 16:00h a 17:30h Carrer Mestre Vigo Garreta nº 1

Projecte Dona i natura. Visita al mural pintat per l'alumnat previ estudi de les
formes, colors i textures que han trobat al centre i al Prat, lligat amb el tema de
les dones científiques amb una selecció de noms per escriure els seus noms al
mural

a8023131@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ies-baldiri/
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INS Salvador Dalí
El Prat de Llobregat

ESO
Batxillerat

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
19 abril 2023 De 12:00h a 14:00h c/ avinguda del pare Andreu de

palma 1-3

Es presentarà el projecte de gestió dels diferents espais verds (pati interior, bassa,
hort, horts verticals,...)

a8043589@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesdali/
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Escola Charles Darwin
El Prat de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Energia

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Participació i comunicació

VISITA
25 abril 2023 De 16:30h a 18:00h Av Pare Andreu de Palma, 30

Presentarem el grup motor d'energia de l'escola com a espai de reflexió conjunta
entre docents i famílies. Compartirem les activitats vinculades en el currículum
d'energia que es treballa a l'escola en els nivells de 2n, 4t i 6è. Farem èmfasi en
les activitats comunitàries previstes tot incidint en les diferents fases que hem
seguit: disseny conjunt amb les famílies i l'Ajuntament, posada en marxa a les
aules i avaluació de les mateixes.

a8042810@xtec.cat https://agora.xtec.cat/escolacharlesdarwin/
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L’H ESCOLES SOSTENIBLES – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Escola sant Josep El Pi
L'Hospitalet de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
20 abril 2023 De 10:00h a 11:30h Avda.Josep Tarradellas 122

Visita als diferents espais de l'escola i a l'hort amb més detall.

a8042883@xtec.cat WWW.Esjep.cat
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INS Apel.les Mestres
L'Hospitalet de Llobregat

ESO
Batxillerat
Cicles Formatius
SIEI
IFE

▪ Residus

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
19 abril 2023 1r torn: 16:00-17:00

2n torn: 17:00-18:00
Carrer Zuloaga s/n. 08906

Us mostrarem el sistema de reciclatge dels residus, les caixes niu i menjadores del
pati, us explicarem les ABP implicades en la sostenibilitat

a8035258@xtec.cat http://apellesmestres.cat/
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Escola La Marina
L'Hospitalet de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Residus

VISITA
25 abril 2023 1r Torn: 9.30-10.30

2n Torn: 11.30-12.30
3r Torn: 15.15-16.15

Rambla Marina 408

Hi haurà el mestre que és responsable de l'Hort ubicat dins l'espai durant les
hores descrites anteriorment. A poder ser, anirà acompanyat d'un grup reduït
d'alumnes de CS i/o CM que l'ajudaran i participaran en les explicacions
pertinents.
Què explicarem? què plantem (hortalisses, arbres fruiters, plantes aromàtiques i
remeieres, parcel.la d'hort urbà); mostrar els diferents espais dins l'hort; explicar
com funciona la gestió del nostre hort i com ens organitzem dins l'escola per
fer-lo funcionar; criteris i cicles de producció.

a8019277@xtec.cat https://agora.xtec.cat/escolamarina/
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INS Mercè Rodoreda
L'Hospitalet de Llobregat

ESO
Batxillerat
Cicles Formatius

▪ Aigua

▪ Salut ambiental

▪ Contaminació atmosfèrica

▪ Canvi climàtic i ODS

VISITA
19 abril 2023 De 18:00h a 20:00h Rambla Marina 393

Durant la visita es presentarà la formació que ofereix el nostre centre i els
projectes que s'estan duent a terme.

a8033912@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/
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CE Joan XXIII- Jesuïtes
Bellvitge
L'Hospitalet del Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO
Batxillerat
Cicles Formatius

▪ Residus

▪ Participació i comunicació

▪ Treball amb l'entorn social

VISITA
20 abril 2023 De 10:00h a 13:00h Av. Mare de Déu de Bellvitge

100-110.

Explicarem el projecte de la CONFINT i recollida de paper de plata per
sensibilitzar sobre portar embolcalls reutilitzables. A més del sistema de recollida
de residus, més les tasques de l'equip de Green Team. En principi les explicacions
aniran a càrrec del professorat però, depenent de la disponibilitat, podrà
intervenir també algun alumne implicat o el Green Team o CONFINT.

info.joan23@fje.edu https://www.fje.edu/ca/jesuites-bellvitge
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Escola Pau Vila
L'Hospitalet de Llobregat

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Energia

▪ Aigua

▪ Consum responsable

VISITA
24 abril 2023 De 09:00h a 11:30h Carrer Menorca 1-3

A l'escola Pau Vila realitzem diversitat de projectes relacionats amb la
sostenibilitat i l'adquisició d'hàbits saludables. En principi volíem fer una petita
exposició dels alumnes explicant els diferents projectes que realitzem a l'escola i
una petita visita per les nostres instal·lacions.

a8018145@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceip-pauvila-hospitalet/
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AGENDA 21 ESCOLAR – LLEIDA

INS Castell dels Templers
Lleida

ESO

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
21 abril 2023 1r torn: 10:00-11:30h

2n torn: 11:30-13:00
C/ de Mart ,7, 25003

Primer ensenyarem l'hort del centre i situació i seguidament els alumnes
presentaran el projecte de biodiversitat i mostraran les caixes niu i el cens que en
tenim i el procés de construcció i manteniment de les caixes niu.
Després anirem a veure in situ alguna de les caixes penjades (espai a 50 metres
del centre).

c5010127@xtec.cat www.inscastelltemplers.cat
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INS Samuel Gili i Gaya
LLeida

ESO
Batxillerat

▪ Energia

▪ Salut ambiental

▪ Mobilitat

VISITA
25 abril 2023 De 10:00h a 13:00h C/ton Sirera s/n

Farem visita a les plaques solars i explicarem com les utilitzem pedagògicament.
també mostrarem el projecte #Natura't

c5002684@xtec.cat https://web.institutgiligaya.cat/
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SANT BOI DE LLOBREGAT

INS Ítaca
Sant Boi de Llobregat

ESO
Batxillerat

▪ Residus

▪ Energia

▪ Aigua

▪ Alimentació saludable i

sostenible

VISITA
25 abril 2023 1r torn: 9:00-10.15

2n torn: 10.15-11.30
Bonaventura Calopa,15-21

Explicarem el funcionament del nostre comitè ambiental, semàfors
mediambientals que controlen els contenidors de reciclatge, reparació de
materials del centre, decoració amb material de reciclatge, l'hort i espais verds al
centre, realització del canvi de les lluminàries del centre, participació al fòrum de
l'alimentació saludable i sostenible, projecte PSI, cantina sostenible i saludable,
recollida a l'entorn natural proper de residus dins de l'Erasmus+, Erasmus+
"Water is life", ... Participaran alumnat i professorat

a8047509@xtec.cat www.institutitaca.cat
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AGENDA 21 ESCOLAR – VILANOVA I LA GELTRÚ

Col·legi Sant Bonaventura
Vilanova i la Geltrú

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Consum responsable

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
18 abril 2023 1r torn: 15:15-16:15

2n torn: 16:30-17:30
Plaça Franciscans 4

Visita pels espais exteriors del centre i explicació de diversos projectes.

colegi@santbonaventura.cat www.santbonaventura.cat
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Escola Pia de Vilanova i la
Geltrú
Vilanova i la Geltrú

Educació infantil (0 a 2
anys)
Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO
Batxillerat
Cicles Formatius
Educació especial

▪ Energia

▪ Aigua

▪ Salut ambiental

▪ Canvi climàtic i ODS

VISITA
22 abril 2023 De 11:00h a 14:00h Rambla de Salvador Samà,

114-116, 08800 Vilanova i la
Geltrú, Barcelona

Es visitarà el projecte del pati petit. Hi participaran alumnes, famílies i
professorat.

vilanova@escolapia.cat https://vilanova.escolapia.cat/
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Escola El Cim
Vilanova i la Geltrú

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Participació i comunicació

VISITA
17 abril 2023 1r torn: 15:15 – 16:00

2n torn: 16:00 – 16:45
Plaça dels Cotxes, 3

Farem una visita per l'escola acompanyats pels alumnes de secundària que
formen part del grup d'Agenda 21 de l'escola i els ecodelegats de Primària. Ens
explicaran les diferents accions mediambientals que es fan al centre i ens
presentaran al nostre personatge, en Marcel Bioterra, que ens ajuda a difondre
aquestes iniciatives.

info@elcimvilanova.cat https://www.elcimvilanova.cat/
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ESCOLES VERDES – BARCELONA COMARQUES

INS Ramon Berenguer IV
Santa Coloma de Gramenet

Barcelona comarques

ESO
Batxillerat
Cicles Formatius
Educació especial

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
18 abril 2023 De 10:30h a 13:30h Avinguda Ramón Berenguer IV

157

Per una banda, farem una visita a l’hivernacle de l’escola i per altre, pujarem al
bosquet de les escoles a explicar-vos el projecte de plantada que fem cada any.

a8056985@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesrb4/
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ESCOLES VERDES – CATALUNYA CENTRAL

INS Escola Josep Maria Xandri
Sant Pere de Torelló

Catalunya central

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Residus

▪ Energia

▪ Aigua

▪ Consum responsable

VISITA
25 abril 2023 1r torn: 9.00-10.00

2n torn: 11.00 -12.00
Josep Badrena, núm. 13

Tenim pensat fer dos grups a cada hora d'unes 15 persones per grup. La primera
mitja hora, seran els propis alumnes, d'edats diverses, qui expliquin les accions
que es duen a terme al centre mentre es visiten els espais d'aquest. La segona
part, està pensada per explicar l'evolució que ha dut a terme el nostre centre per
arribar al moment actual i els plans de futur que ja estan programats.

a8076984@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ie-josepmxandri/
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FEDAC Súria
Súria

Catalunya central

Educació infantil (0 a 2
anys)
Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Participació i comunicació

▪ Treball amb l'entorn social

VISITA
24 abril 2023
26 abril 2023

De 09:30h a 18:00h Ctra. Balsareny 10-12

Visita als espais de l'escola, presentarem les actuacions d'aquests curs i les de
continuïtat i els alumnes del comitè ambiental explicaran les seves tasques.
Podem explicar també la nostra trajectòria com a Escola VERDA i el treball en
xarxa amb les altres escoles del poble.

fedac.suria@fedac.cat https://suria.fedac.cat/
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INS Cirviànum de Torelló
Torelló

Catalunya central

ESO
Batxillerat
Cicles Formatius

▪ Salut ambiental

▪ Mobilitat

▪ Soroll

VISITA
28 abril 2023 1r torn: 9:30-10:30

2n torn: 10:30-11:30
C/ Ausiàs March, s/n

La visita la duran a terme alumnes de 2n de batxillerat. Serà d'1h de durada on es
mostraran les últimes actuacions al pati i al centre. També s'escoltarà la música
del timbre escollit per la classe més sostenible, i aprofitarem per mostrar la
tercera edició del PLOGGING que realitzarem el mateix dia 28 amb tot l'alumnat
del centre per franges horàries, en col·laboració amb la vall Verda.

a8058404@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iescirvianum/
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ESCOLES VERDES – GIRONA

Escola Mossèn Joan Batlle
Blanes

Girona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Aigua

VISITA
28 abril 2023 De 10:00h a 12:30h Carrer Lope de Vega 1

La visita serà per tota l'escola. Acabarem a l'aula Tàndem, una aula on els
alumnes porten a terme els projectes científics. Hi haurà alumnes de 5è fent una
pràctica del projecte "Plàstic 0". A més, farem una explicació de tot el projecte.

b7000548@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceipjoanbatlle/
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La Bòbila
Les Preses

Girona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Participació i comunicació

VISITA
22 abril 2023 De 10:00h a 13:00h c. de la Mata, 2

Es presentaran dues experiències diferents.
"L'acció Moixina" un treball en xarxa amb les altres escoles verdes de la comarca
que es du a terme en un espai protegit del (PNZVG) Parc Natural de la zona
volcànica de la Garrotxa en què l'objectiu principal és eliminar una planta
invasora en els aiguamolls d'aquesta zona i la recuperació dels odonats
especialment de la libèl·lula blava. Amb col·laboració amb la Institució Catalana
d'Història Natural, el PNZVG i SIGMA (Consorci de medi ambient i salut pública de
la Garrotxa).
La segona experiència "Aigua i amfibis al Gurn: biodiversitat i fragilitat"; és una
col·laboració amb el CST (Centre per a la sostenibilitat territorial), que té per
objectiu estudiar els amfibis en el seu hàbitat, així com dels ecosistemes que hi
ha associats per tal de conèixer-los i preservar-los com també ser coneixedors
dels impactes ocasionats per als habitants i visitants de la zona.
Possibilitat de visitar La Moxina (amb vehicles particulars) després d'una
explicació a través de suports digitals de les experiències.

b7008882@xtec.cat https://agora.xtec.cat/escolabobila/

40

mailto:b7008882@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escolabobila/


41



INS La Sureda
Palafrugell

Girona

ESO

▪ Consum responsable

▪ Alimentació saludable i

sostenible

VISITA
19 abril 2023 De 11:00h a 13:30h C/Pals, 91

Presentarem el projecte "esmorzar residu zero" i el protocol de compres
sostenibles. Ensenyarem els boc'n'roll que hem fet durant el projecte del 1r
trimestre i els delegats verds explicaran d'on surt la idea d'esmorzar residu zero i
la seva visió. Pel que fa al protocol de compres sostenibles l'ensenyarem i
explicarem com ho fem per vetllar perquè es porti a terme.

b7010840@xtec.cat https://agora.xtec.cat/institutlasureda/
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ESCOLES VERDES – LLEIDA

Escola Mont-roig
Balaguer

Lleida

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Participació i comunicació

VISITA
18 abril 2023
25 abril 2023

1r torn: 10:00-11:30
2n torn: 11:30-13:00

C/ Marta Mata, 48

El dia 18 d’abril el dedicarem a compartir el procés del projecte “Ideem el nostre
pati” que hem anat desenvolupant en diverses etapes. Visionarem una
presentació detallada i cronològica de tot el procés de co-creació que vam dur a
terme de manera col·laborativa amb tota la comunitat educativa. Acabarem fent
una visita in situ a les diferents zones del pati de l’escola.
El dia 25 d’abril el centrarem a compartir el Repte d’Emprenedoria que està
ubicat al cicle superior, se centra en les plantes aromàtiques i medicinals, i té 3
eixos de treball: aromes, remeis i condiments. La seva finalitat és fomentar la
creativitat, imaginant i convertint les idees dels nens i nenes en accions. En ell
anem desenvolupant, pas a pas, el procés que suposa la creació d’una
cooperativa: cultiu i assecatge de plantes, disseny de logotips, producció,
etiquetatge, venda, màrqueting.. Aquest conjunt de tasques les portem a la
pràctica de manera col·laborativa. Treballem en grups internivell, tot i que alguna
activitat es fa a nivell individual.
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c5008789@xtec.cat https://agora.xtec.cat/escola-montroig-balaguer/

Escola Arnau Berenguer
El Palau d'Anglesola

Lleida

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Treball amb l'entorn social

VISITA
27 abril 2023 De 09:30h a 12:30h Plaça Generalitat S/N

Presentació del PowePoint sobre les accions que fem a l'escola i tot seguit farem
una visita guiada pels diferents espais: Hort, galliner, parc de les olors...

c5003494@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceip-arnau-berenguer/

44

mailto:c5008789@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escola-montroig-balaguer/
mailto:c5003494@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-arnau-berenguer/


Escola Minyons d'Urgell
Fondarella

Lleida

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Participació i comunicació

▪ Treball amb l'entorn social

▪ Ambientalització curricular

VISITA
19 abril 2023 1r torn: 9:30-10:30

2n torn: 11:00-12:00
Crta. del Palau s/n

L'escola té previst fer un itinerari per diversos espais del centre, on mestres i
alumnat explicarem la nostra vinculació a la xarxa d'escoles verdes a través dels
projectes que desenvolupem a nivell curricular i participatiu.

c5001606@xtec.cat https://agora.xtec.cat/escminyonsdurgell
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INS Joan Solà
Torrefarrera

Lleida

ESO
Batxillerat

▪ Biodiversitat i entorn

natural

▪ Participació i comunicació

VISITA
26 abril 2023 De 10:10h a 13:00h Carrer Corts Catalanes 31

- Recepció i explicació del projecte Escola verda i les activitats associades.
- Pausa-cafè
- Visita i explicació per part de l'alumnat del projecte "Apadrinem l'Alzinar"

c5009733@xtec.cat https://agora.xtec.cat/institut-torrefarrera/

46

mailto:c5009733@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/institut-torrefarrera/


ESCOLES VERDES – MARESME / VALLÈS ORIENTAL

Escola Pilar Mestres-Jaume
Torrens
La Roca del Vallès

Maresme-Vallès Oriental

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
20 abril 2023 De 17:30h a 19:00h Carrer Goya, 7

Presentem el projecte ocells
Amb la col·locació de menjadores i caixes niu al pati de l'escola es pretén millorar
les condicions d’hàbitat de diferents espècies d’ocells i atraure'n la seva
presència. A partir d'aquí, es planteja un treball d’investigació científica a partir
de l'observació (es esposa d'un observatori d'ocells) i la utilització de recursos
tecnològics (monitorització de menjadores i caixes niu). El projecte es vincula a
l'hort, on s'hi cultiven cacauets per a les menjadores.
Hi participen tots els alumnes de l’escola amb activitats adaptades als diferents
nivells.
Durant la vista es recorreran els diferents espais exteriors de l'escola on es
desenvolupa el projecte ocells: bosquet de l'observatori d'ocells, bosquet de
caixes niu i menjadores i espai de l'hort. Hi participaran mestres, alumnes
ecodelegats i ecodelegades i un pare i una mare biòlegs i inspiradors del projecte.

escola@pilarmestres.cat www.pilarmestres.cat
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ESCOLES VERDES – TARRAGONA

INS La Mar de la Frau
Cambrils

Tarragona

ESO
Batxillerat

▪ Consum responsable

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Economia circular

VISITA
19 abril 2023 1r torn: 9:30-10:30

2n torn: 16:00-18:00
C/ Mas de Vileta, 1-3

De 9:30 a 10:30 els alumnes presentaran els diferents projectes que hem dut a
terme a l'optativa de petites investigacions a l'Aula de cel Obert del centre.
Projectes com "De la llavor al Plat", Compostatge i vermicompostatge, fem Oli i
sabó i totes les tasques que hem realitzat a l'hort de l'institut.
De 16:00 a 18:00 els professors de la Comissió d'Escola verda faran una visita pels
espais oberts del centre (Pati i Aula de Cel Obert).

e3010335@xtec.cat https://lamardelafrau.net/
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INS escola Daniel Mangrané
Jesús (Tortosa)

Tarragona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària
ESO

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Zenit dels combustibles

fòssils i límits físics del

planeta

VISITA
25 abril 2023 De 10:00h a 12:00h Ctra. de Jesús - Roquetes, s/n

43590 Tortosa

1. Explicació del funcionament del centre.
2. Presentació de la setmana de la ciència i dels apadrinaments internivell per
part de l'alumnat i el professorat implicat.
- Com ens organitzem!
- 2021. Zenit dels combustibles fòssil.
- 2022. Límits físics del planeta.

e3012307@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ins-esc-danielmangrane/
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Escola Martí Poch
L'Espluga de Francolí

Tarragona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Alimentació saludable i

sostenible

▪ Canvi climàtic i ODS

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Biodiversitat i entorn

natural

VISITA
19 abril 2023 De 11:00h a 12:30h Carrer Lluís Carulla 61

Explicar la renaturalització del pati

e3001036@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceip-marti-poch/
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Escola La Parellada
Santa Oliva

Tarragona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Residus

▪ Energia

▪ Hort escolar i espais verds

▪ Participació i comunicació

VISITA
26 abril 2023 De 10:00h a 12:30h C/ Josep Maria Mas, s/n

Visita pels diferents espais de l'escola, explicació per part de l'alumnat d'un
projecte d'energia, explicació per part de l'alumnat del projecte de l'escarola
perruqueta, presentació per part de docents de projectes tecnològics amb
mirada sostenible, projecció de vídeos de sensibilització ambiental i presentació
per part dels docents del disseny d'una ruta turística familiar per posar en valor
els diferents indrets del nostre municipi.

e3005595@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceip-la-parellada/

51

mailto:e3005595@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-la-parellada/


Escola Cal·lípolis
Vila-seca

Tarragona

Educació infantil (3 a 5
anys)
Educació primària

▪ Hort escolar i espais verds

VISITA
27 abril 2023 De 09:00h a 13:00h Carrer d'Alfredo Kraus, 22

Primerament, explicarem una part teòrica molt visual i seguidament tallers
vivencials molt pràctics. Tenim el reconeixement de projecte d'innovació
pedagògica "Escenari de múltiples desafiaments: l'hort"

e3005947@xtec.cat https://agora.xtec.cat/ceipcal-lipolis/
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