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1. MARC DE REFERÈNCIA – EL CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT
1.1. Conceptes: Sostenibilitat, educació ambiental i participació
ciutadana
La sostenibilitat és un repte que cal afrontar per garantir una qualitat de vida
digna per a tota la població del Planeta, la present i la futura, i la conservació
del medi ambient.
El model de desenvolupament actual descriu un consum desmesurat i
malbaratador dels recursos naturals i uns desequilibris creixents entre la
població mundial. Es tracta d’un model que reforça les desigualtats i degrada el
medi natural tot constituint un veritable model d’injustícia social i ambiental.
El concepte de desenvolupament sostenible tracta de fer compatibles les
necessitats de les persones amb la preservació del Planeta i introdueix la
necessitat de gestionar els recursos de manera racional per tal que puguin
cobrir-se les de la població actual i les de les generacions futures.
El camí cap a un desenvolupament sostenible es defineix dia a dia de manera
participativa, dinàmica i constructiva a través d’una suma d’accions. Les accions
que individualment i col·lectivament es realitzen en un entorn domèstic, escolar,
municipal, autonòmica, estatal i fins i tot internacional van conformant l’avenç
cap a una nova manera de viure i d’interactuar amb el nostre entorn.
La sostenibilitat, l’educació ambiental i la participació, esdevenen els tres
pilars fonamentals per a l’acció que ha de portar a una nova manera de viure
més respectuosa amb el medi ambient i amb les persones.
•

La sostenibilitat com a filosofia de vida: una nova manera de pensar i
actuar.

•

L’educació ambiental com a mitjà de capacitació de la població: una
nova manera de construir coneixement.

•

La participació ciutadana com a mecanisme de canvi social: una nova
manera de fer.
SOSTENIBILITAT
Una nova manera de
pensar

ACCIÓ PER A LA
SOSTENIBILITAT
EDUCACIÓ AMBIENTAL
Una nova manera de
construir coneixement

PARTICIPACIÓ
Una nova manera de
fer
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1.2. L’Agenda 21: d’una estratègia global a un repte local
La coneguda frase “Pensa globalment, actua localment” agafa una especial
rellevància en el procés de gestació de les Agendes 21 Locals i de les Agendes
21 Escolars. Aquests instruments de diagnosi, planificació, acció i avaluació
constitueixen un exemple clau en el procés de concreció d’una proposta d’abast
planetari a unes accions concretes i locals realitzades a través de la participació
directa de la població.
L’Agenda 21 és un dels documents que es van aprovar a la Conferència de les
Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament celebrada a Rio de
Janeiro l’any 1992. L’Agenda 21 planteja reptes planetaris per tal d’afrontar
globalment la situació de desequilibri i degradació ambiental i social mundial,
que s’ha anat fent més i més evident durant el darrer segle. L’Agenda 21 és, tal
i com assenyala el seu nom, un conjunt de temes a resoldre durant el segle que
acaba de començar.
Esdeveniments internacionals posteriors han portat a la concreció d’aquest
document d’abast global en les Agendes 21 Locals (taula 1). L’Agenda 21 Local
és un document estratègic per a realitzar una gestió municipal que incorpori en
la base del seu plantejament, el compromís i el repte d’avançar cap a la
sostenibilitat. L’objectiu de l’Agenda 21 Local és l’elaboració d’un Pla d’Acció que
defineixi accions concretes per a la millora ambiental i social de l’entorn
municipal.
Els reptes que assenyala l’Agenda 21 també es poden traslladar al món educatiu
a través de les Agendes 21 Escolars. L’Agenda 21 Escolar és un instrument que
posa a disposició de les escoles una metodologia per orientar la comunitat
educativa vers el desenvolupament sostenible a través del compromís, la
participació i l’acció.
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Any

Esdeveniment

1972

Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà,
celebrada a Estocolm (Suècia). Per primera vegada es posa en relleu a
nivell internacional el deteriorament ambiental. Constitueix l’inici d’una
creixent consciència de l’estat del medi ambient i l’ús dels recursos
naturals.

1977

Conferència de Tiblisi (Unió Soviètica). Configura el marc de l’Educació
Ambiental, i estableix els seus principis i definicions.

1983

Les Nacions Unides creen la Comissió per al Medi Ambient i el
Desenvolupament, presidida per la primera ministra Noruega, Gro Harlem
Brundtland.

1987

Es presenta el primer informe de la Comissió, El nostre futur comú, conegut
com a Informe Brundtland. S’introdueix el terme “desenvolupament
sostenible”.

1992

Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i
Desenvolupament (Cimera de la Terra), celebrada a Rio de Janeiro
(Brasil). Un dels documents principals aprovats a la cimera és l’Agenda 21,
programa d’acció de caire global que dibuixa l’estratègia que cal seguir per
avançar cap a la sostenibilitat.
El capítol 28 de l’Agenda 21 assenyala la responsabilitat de les comunitats
locals de desenvolupar Agendes 21 Locals i alhora destaca la importància
de la participació ciutadana en el procés.

1994

I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, celebrada a
Aalborg (Dinamarca). D’aquesta conferència sorgeix la Carta d’Aalborg.
Les entitats locals que s’hi adhereixen es comprometen a adoptar en les
seves polítiques, estratègies per al desenvolupament sostenible local. La
carta destaca la necessitat de la participació ciutadana en el procés de
presa de decisions en l’àmbit local.
Els signataris de la Carta d’Aalborg creen la Campanya Europea de
Ciutats i Pobles Sostenibles com a instrument de seguiment i promoció
de les Agendes 21 Locals.

1996

II Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, celebrada a
Lisboa (Portugal). Es redacta el document Pla d’Actuació de Lisboa: de
la Carta a l’Acció, en el qual es promou una dinàmica activa i s’impulsa la
realització d’accions concretes per al desenvolupament sostenible local.

2000

III Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, celebrada a
Hannover. A la Declaració de Hannover es fa una crida a la comunitat
internacional, a les institucions europees i als governs nacionals perquè
donin suport tècnic i financer als municipis per a l’elaboració de les Agendes
21 Locals.

2002

Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament
Sostenible, celebrada a Johannesburg (Sud-Àfrica). En aquesta cimera es
ratifica la importància de les Agendes 21 com a instrument per avançar cap
al desenvolupament sostenible i es constata la necessitat de passar de
l’Agenda a l’acció tot reforçant els mecanismes de participació.

2004

IV Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, celebrada a
Aalborg. En aquesta conferència, coneguda com a Aalborg+10, s’elabora el
document Els compromisos d’Aalborg, en el qual es parla de consolidar
l’Agenda 21 Local i crear instruments de monitorització que en facilitin el
seguiment.

Taula 1. Cronologia de l’Agenda 21.
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1.3. L’Agenda 21 Local de L’Hospitalet de Llobregat
El 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va signar la Carta d’Aalborg
i, per tant, es va comprometre a ajustar la seva estratègia de govern als criteris
de desenvolupament sostenible municipal.
En aquest camí, el maig de 2000 es va crear el Consell de Sostenibilitat que,
com a òrgan de participació ciutadana, va impulsar el procés d’elaboració de
l’Agenda 21 Local, que va començar el desembre d’aquell any.
L’auditoria ambiental municipal de L’Hospitalet de Llobregat va seguir les
directrius marcades dins el Programa d’Auditories Ambientals Municipals
Agendes 21 Locals, desenvolupat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona amb la intenció d’accelerar la transició cap a la sostenibilitat
En primer lloc es va procedir a la realització de l’Auditoria Ambiental de la
ciutat començant per una exhaustiva descripció del marc geogràfic i històric,
l’entorn físic, la situació demogràfica i l’entorn socioeconòmic. I es va continuar
pels aspectes estructurals com la organització i la gestió municipal, els usos del
sòl i el planejament urbanístic, els sistemes naturals, la mobilitat, l’impacte
ambiental de les activitats econòmiques i la descripció dels models de
comportament social i ambiental. Al darrer apartat l’Auditoria conté una
descripció dels vectors ambientals: aigua, residus, energia, contaminació
atmosfèrica i soroll.
Tot seguit es realitzà una Prediagnosi Ambiental del municipi, element bàsic per
a passar tot seguit a l’elaboració del Pla d’Acció Ambiental, element decisiu,
ja que conté la planificació estratègica i totes les actuacions concretes i
detallades del camí cap a la sostenibilitat.
Durant la fase de participació ciutadana i mitjançant diferents fórmules de
participació, hi va intervenir, a més dels diferents agents implicats en la gestió
diària de l’Ajuntament, una representació significativa de la ciutadania, a través
del teixit associatiu de la ciutat o a títol personal, per tal de millorar la realitat
ambiental de la ciutat.
El document final va ser aprovat a les sessions de treball del I Fòrum
Mediambiental de gener de 2003 i per unanimitat en el Ple Municipal de
febrer de 2003.
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1.4. Pla Director
L’Hospitalet

del

Programa

d’Educació

Ambiental

de

El Pla d’Acció Ambiental de L’Hospitalet de Llobregat s’estructura en 6 línies
estratègiques que marquen la direcció a seguir per tal de progressar localment
de forma sostenible. Al seu torn, cada línia es desenvolupa en un ventall de
programes d’actuació (40) i es concreta en un conjunt d’accions i projectes
(150) que abasten tots els àmbits de la realitat social, econòmica i ambiental de
la ciutat.
El Pla d’Acció Ambiental té com a objectiu prioritari induir canvis o introduir
mesures de correcció per fer progressar un municipi vers el desenvolupament
sostenible. En aquest procés, a més, l’establiment d’indicadors esdevé un
instrument de primera mà per determinar el resultat de les actuacions portades
a terme. El Pla d’Acció Ambiental defineix com a indicador aquelles dades que
ens aporten una informació útil per a poder avaluar l’estat i l’evolució d’una
variable ambiental, social o econòmica. Els indicadors han de ser perdurables en
el temps, mesurables objectivament i adequats a l’avaluació específica de
l’objectiu proposat.
Seguint la línia estratègica 6 del Pla d’Acció, que propugna el Foment de la
Participació ciutadana, la informació i l’educació ambiental vers la sosteniblitat,
es va procedir a redactar el Pla Director del Programa d’Educació
Ambiental, en un procés de participació ciutadana de vuit mesos, per tal de
dotar la ciutat d’una eina útil que detecti les necessitats de la ciutat, a part de
proposar activitats, campanyes i elements organitzatius i de gestió que, a més,
permeti una millor gestió global i impulsi totes aquelles activitats que hi
manquen. Fou aprovat per unanimitat en el Consell Municipal de la Sostenibilitat
i en el Ple Municipal de finals de 2005.

Els grans àmbits de treball del Pla Director del Programa d’Educació Ambiental
són:
• L’Agenda 21 escolar
• L’Agenda 21 d'entitats
• L’oferta

d’activitats escolars: la
cara ambiental de l’INTRO

• L’oferta

d’activitats al públic
general: activitats, campanyes i
formació

• El

centre
l’Ecoteca

de

documentació:

• L’atenció al públic i la participació
• El suport a entitats
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1.5. Context educatiu de L'Hospitalet
Actualment, la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat disposa de 32 centres públics
de primària, 14 centres públics de secundària obligatòria, batxillerats i cicles
formatius, 2 centres d'educació especial (1 de públic i 1 de privat) i 24 centres
educatius privats concertats. Cal afegir-hi les 31 escoles bressol i les 8 aules i
centres de formació per a adults.

Població total (31.12.2004) 259.135 habitants (Font: Anuari estadístic de la
ciutat 2004)
Població de L’Hospitalet per edats (31/12/2004)
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L’Ajuntament, tot i que no té competències directes pel que fa a la tasca
educativa que es du a terme als centres, dinamitza un òrgan de participació i
debat a la ciutat, el Consell Escolar Municipal –Consell Educatiu de la Ciutat.
D’aquest òrgan depèn el Grup de Treball de Medi Ambient i Sostenibilitat,
format per professionals de l’educació i del medi ambient, que treballa en el
suport, el disseny i l’avaluació dels temes d’educació ambiental de la ciutat, com
ara el Camí Escolar Segur, la gestió dels residus a les escoles, la Comissió
d’educació ambiental i participació ciutadana del Consell de Sostenibilitat, etc.
Alhora, l’Ajuntament elabora una guia de programes i recursos educatius que
recull l'oferta d'activitats adreçades als centres educatius de la ciutat. Aquesta
guia, anomenada <INTRO>, inclou propostes de diverses administracions,
entitats i empreses que ofereixen les seves activitats al professorat i l'alumnat
de la ciutat. Entre aquestes activitats, n'hi ha de temàtica ambiental, algunes de
les quals subvencionades per l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Algunes de les activitats subvencionades són: la visita a la Deixalleria
municipal; el Dossier pedagògic sobre els residus; la visita al delta del
Llobregat, la visita al Centre de fauna salvatge, la granja ecològica i els horts;
l'activitat La natura propera; el taller L'Hospitalet estalvia aigua; el taller sobre
l'energia del sol, i la visita al riu Llobregat.

Altres propostes d’educació ambiental i participació que es desenvolupen a la
ciutat són, per exemple, el projecte del Camí Escolar Segur, impulsat pel
Consell Escolar Municipal -Consell Educatiu de Ciutat. Concretament, des del
Grup de Treball de Medi Ambient i Sostenibilitat va sorgir la proposta d'elaborar
un material pedagògic per treballar els camins escolars segurs lligat a l'àmbit de
la mobilitat sostenible i segura. Aquesta proposta es va posar en marxa l'any
2004, i es va treballar al districte de Collblanc-la Torrassa. Del treball dels
centres conjuntament amb l'Ajuntament ha sorgit una xarxa de camins escolars
segurs.
Altres actuacions mediambientals promogudes des de l'Ajuntament donen una
importància vital a la celebració del Dia Internacional del Medi Ambient (5 de
juny), el Dia Sense Cotxes (22 de setembre) i la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura. Al voltant d'aquestes dates s'ofereixen activitats escolars,
conferències, taules rodones i xerrades sobre diverses temàtiques de caràcter
ambiental.
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2. L’AGENDA 21 ESCOLAR (A21E)
2.1 Què és l’A21E?
L’A21E és l’aplicació de l’Agenda 21 a la realitat dels centres escolars. És un
compromís de la comunitat educativa per treballar per la qualitat ambiental i la
sostenibilitat del centre educatiu i el seu entorn.
En el cas de L’Hospitalet, significa la integració dels centres escolars en un
projecte comú de la ciutat.
L’A21E implica que la comunitat escolar consensua i du a terme uns plans
d’acció per aplicar la sostenibilitat a escala del centre escolar i l’entorn més
immediat participant en la construcció d’un futur més just i sostenible.
Del compromís municipal al compromís escolar:
Les ciutats han de prendre compromisos per fer possibles les solucions als problemes ambientals planetaris. De la mateixa manera, les entitats i les associacions ciutadanes, les empreses i els professionals, i també totes i cadascuna de
les persones que convivim a la ciutat hem d’assumir la nostra part de responsabilitat participant en projectes de sostenibilitat a escala local.
En aquest context, els centres educatius són un lloc idoni per aprendre a viure
d’una manera més sostenible a partir de les descobertes i les propostes de tots
els seus membres.
És necessari, doncs, que l’escola faci, a la seva escala, un procés idèntic al que
fa la ciutat: assumir la seva responsabilitat, analitzar la realitat ambiental i social i comprometre’s en propostes de millora de l’entorn.

2.2. Quins són els objectius de l’A21E?
Els objectius de l’A21E són:
• Arribar a acords per viure d’una manera més sostenible al centre educatiu i
al municipi.
• Identificar, analitzar i proposar alternatives sobre qüestions ambientals i
socials del centre i de l’entorn.
• Posar en marxa processos per a la utilització sostenible dels recursos.
• Divulgar a tota la comunitat educativa i a l’entorn més proper, les accions
dutes a terme.
• Habituar l’alumnat a participar, cooperar, prendre decisions i implicar-se en
assumptes que afectin la qualitat ambiental del seu centre i el seu
municipi.
• Adequar el currículum i el Projecte Educatiu del Centre per donar resposta
a les exigències que comporta el desenvolupament sostenible.
• Reforçar els mecanismes de coordinació entre tots els agents de la
comunitat educativa.
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• Establir una estructura que prengui decisions que afectin la qualitat
ambiental del centre i del municipi.
• Fer del centre educatiu un exemple de pràctica responsable i respectuosa
amb el medi ambient.
• Participar en l’Agenda 21 Local i integrar-se en l’entorn social i territorial.

2.3. Destinatari de l’A21E
La destinatària de l’A21E és l’escola. Aquesta és una realitat complexa formada,
tant per elements físics i persones com per relacions diverses i simultànies que
la converteixen en una organització canviant en funció de les interaccions entre
aquests components. L’escola és, a més a més, una realitat oberta, amb
relacions externes que van més enllà de la seva realitat física, cosa que provoca
una contínua adaptació a l’entorn.
Ambientalment cal, doncs, adoptar una visió global de l’escola com a entitat i
alhora com a responsable de l’educació dels seus integrants.
El treball de l’entorn immediat pot oferir possibilitats no gens menyspreables
per a l’educació ambiental. Des de la Conferència de Tiblisi (1977) ja es parla
dels centres educatius com del primer recurs per a l’educació ambiental.
La utilització del propi centre com a recurs permet una intervenció positiva, que
canvia a poc a poc el centre cap a un model sostenible i a la vegada modifica
l’entorn més proper. La dinàmica del canvi ha de contemplar alhora el
coneixement de la realitat i la interacció amb ella, i ha d’implicar tots els
integrants de la comunitat educativa.

2.4. Àmbits de treball de l’A21E
Una possible forma de classificar els àmbits de treball de l’A21E és la que
contempla:
1)

Sostenibilitat de l’entorn escolar
L’A21E proposa una anàlisi dels aspectes físics i funcionals del centre
que permetin un funcionament sostenible. La sostenibilitat física del
centre suposa una aportació significativa a la sostenibilitat de
l’entorn general.

2)

L’acció docent i l’educació ambiental
L’A21E proposa una anàlisi i una reflexió sobre la funció educadora i
la pràctica educativa que faciliti a l’alumnat, coneixements i recursos
per viure de forma sostenible i entendre la problemàtica ambiental,
a més dels aspectes relacionats amb el clima de treball i la
convivència.

3) Participació a l’entorn ciutadà
L’A21E proposa una reflexió sobre la participació de l’escola en el
seu entorn social. Un dels eixos de la sostenibilitat és la participació
en la vida social de la ciutat.
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Els aspectes a treballar en cadascun dels tres àmbits anteriors es concreten al
capítol 3 (fases de l’A21E), concretament a l’apartat 3.3 (fase de diagnosi).

2.5. Qui i com participa en l'A21E
Els participants en l’A21E són els membres de la comunitat educativa i, per
tant, implica els alumnes, els docents, la direcció, els pares, les mares i els
tutors, i també el personal administratiu i de serveis.
El procés pot començar quan es proposa a la comunitat educativa, participar en
l'elaboració de l'A21E al propi centre, o quan des d'ell mateix existeixi una
inquietud per la temàtica ambiental i la millora de la seva gestió.
Arribat a aquest punt, l'engranatge de la maquinària es posa en marxa, i la
comunitat educativa ha d'assumir el compromís de tirar endavant el projecte.
Cada centre pot començar per on cregui més oportú, atenent les
problemàtiques específiques, les possibilitats o les motivacions de la comunitat
educativa, i és a partir de l’anàlisi de la seva pròpia realitat que ha d’elaborar
l’A21E.

3. FASES DE L’A21E
El procés de realització de l’A21E es pot organitzar en cinc fases. Cada centre
escollirà com aplicar cadascuna de les fases en funció de les seves
característiques i del disseny del procés que més s’adeqüi a la seva realitat.
Fases de l’Agenda 21 de L’Hospitalet de Llobregat:
FASE DE
MOTIVACIÓ I
REFLEXIÓ

FASE DE
COMPROMÍS

FASE DE
DIAGNOSI

FASE DE PLA
D’ACCIÓ

FASE
D’AVALUACIÓ
I SEGUIMENT
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3.1 Fase de motivació i reflexió
En aquesta fase intervenen molts aspectes previs, que són els que han motivat
l’interès d’alguna de les persones que formen part de la comunitat educativa per
tal que es proposi la implicació del centre educatiu en el procés d’elaboració de
l’A21E.
Aquest primer pas es pot haver realitzat:
• De manera individual. Per exemple, un professor o professora amb ganes
de treballar aspectes relacionats amb el medi ambient en l’entorn escolar,
engresca la resta de la comunitat educativa a implicar-se en el procés
d’elaboració de l’A21E.
• De manera col·lectiva. Per exemple, diversos membres del Consell Escolar
coneixen altres experiències d’A21E que es realitzen a d’altres municipis i
proposen participar-hi.
En ambdós casos, tot i que la iniciativa sorgeixi d’un grup reduït de persones, és
imprescindible involucrar el màxim nombre d’agents en la realització de l’A21E.
És en aquest moment que el Consell Escolar del Centre ha de reflexionar sobre
com el centre educatiu s’ha enfrontat fins ara al repte de la sostenibilitat. És a
dir, si el centre ha participat en accions municipals amb l’objectiu de promoure
la cultura de la sostenibilitat, si el professorat i l’alumnat han donat suport a
iniciatives d’aquest tipus, si existeixen continguts curriculars que incorporen en
les diferents àrees aspectes relacionats amb la sostenibilitat, entre d’altres.
Objectius principals de la fase de motivació i reflexió:
• Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la necessitat de treballar a
favor de la sostenibilitat.
• Involucrar tota la comunitat educativa en l’elaboració de l’Agenda 21
Escolar.
• Repensar el projecte educatiu del centre respecte a la sostenibilitat i
acordar quins són els valors que vol promoure.
Propostes d’acció per al desenvolupament d’aquesta fase:
• Assistir a reunions informatives que proposi l’Ajuntament sobre què és
l’A21E i com hi poden participar els centres educatius.
• Organitzar una reunió informativa a l’escola o el centre educatiu sobre les
Agendes 21 Escolars. Es poden convidar altres centres educatius que
estiguin realitzant la seva A21E per tal d’explicar la seva experiència.
• Constituir una Comissió de Coordinació i Seguiment de l’A21E que vetllarà,
en aquesta primera fase, per implicar el màxim nombre de persones en
aquest procés. A aquesta comissió s’hi poden afegir persones externes al
centre educatiu que aportin un assessorament per a l’aplicació de l’A21E.
• Organitzar una reunió d’aquesta comissió per analitzar el projecte educatiu
del centre, detectar els aspectes positius i les mancances, i fer propostes
de millora.
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3.2 Fase de compromís
És la fase a partir de la qual el centre educatiu es compromet a realitzar l’A21E.
Abans d’adoptar aquest compromís, s’haurà d’haver realitzat un procés de
reflexió sobre el projecte educatiu del centre i quins són els nous horitzons en el
marc de la sostenibilitat que es volen assolir.
El fet d’assolir un compromís és una manera de fidelitzar el procés d’A21E, no
només com a institució educativa sinó també com a comunitat educativa.
El compromís implica la voluntat expressa d’impulsar l’elaboració de l’Agenda 21
al centre escolar a través de possibles accions:
• Incorporar criteris de sostenibilitat en l’acció docent del centre.
• Incidir en la sostenibilitat dels aspectes funcionals i físics del centre
educatiu.
• Promoure la participació del centre en el seu entorn social.
• I, sobretot, sensibilitzar tota la comunitat educativa, especialment
l’alumnat, per promoure actituds de respecte i protecció de l’entorn físic i
social i realitzar accions (a nivell individual, escolar, domèstic i fins i tot
municipal) per construir entre tots, societats més sostenibles.
Objectius principals de la fase de compromís:
• Comprometre’s, a nivell de comunitat educativa del centre, a iniciar el
procés d’A21E.
• Comprometre’s, amb el suport municipal, a realitzar l’Agenda 21 Escolar
com a acció a desenvolupar dins de l’Agenda 21 Local.
Propostes d’acció per al desenvolupament d’aquesta fase:
• Organitzar un debat entre els alumnes en què es plantegi la conveniència
d’entrar a formar part d’un procés participatiu com el de l’A21E. Es
proposarà que l’alumnat faci una llista d’aspectes favorables i
d’inconvenients i, per acabar, es demanarà la implicació personal en el
procés i la signatura d’un document de compromís que involucri cada grupclasse.
Compromís del grup classe
Logotip del centre educatiu

La classe de ............................ del centre educatiu ...........................
................................ està d’acord amb els principis vers la sostenibilitat
que promou l’Agenda 21 Escolar i es compromet a participar-hi activament.

Representants de l’alumnat

L’equip directiu
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El Consell Escolar

• Organitzar un acte festiu a l’escola per a la signatura del document de
compromís del centre en l’elaboració de l’A21E. En aquest acte s’exposaran
tots els documents de compromís de cadascuna de les classes del centre
que l’hagin signat, a través dels quals l’alumnat s’impliqui activament en el
procés.
Compromís del centre educatiu
Logotip del centre educatiu

Logotip de l’Ajuntament

El centre educatiu........................................................................
i tota la seva comunitat educativa es comprometen a realitzar l’Agenda
21 Escolar per tal de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i la qualitat ambiental de l’entorn.
Amb aquesta iniciativa el centre ........................................................
........................... contribueix amb la seva participació, a l’aplicació de
l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet de Llobregat.
I perquè així consti,

Equip directiu

Consell Escolar

Alcalde de L’Hospitalet

• El centre educatiu prepararà certificats personals per a l’alumnat on es
mostri el compromís i la implicació de tots els alumnes en el procés
d’A21E. Aquests diplomes o certificats poden ser lliurats durant el mateix
acte festiu o a les respectives aules.
Certificat personal
Logotip del centre educatiu

En/na
........................................................
de
la
classe ..................
del centre ................................................... es compromet a
participar en la realització de l’Agenda 21 Escolar per tal de millorar la
qualitat ambiental i social del seu entorn.
Amb aquest objectiu es responsabilitza en la realització d’accions, a
nivell individual i col·lectiu, en el marc de la cultura de la sostenibilitat.

Alumne/a

Equip directiu
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Consell Escolar

3.3. Fase de diagnosi
La fase de diagnosi pretén detectar i conèixer quins problemes ambientals té o
genera el centre educatiu mitjançant una ecoauditoria.
Una possible manera d’organitzar-la és analitzant els tres àmbits de treball de
l’A21E: la sostenibilitat de l’entorn escolar, l’acció docent i l’educació ambiental,
i la participació en l’entorn ciutadà. Cada centre ha de decidir per on comença,
què prioritza, quan es realitzarà la diagnosi i qui hi participarà.
A continuació proposem qüestions a analitzar per a cadascun dels tres àmbits:
1) La sostenibilitat de l’entorn escolar
L’ecoauditoria ens pot ajudar a analitzar els aspectes físics i funcionals del
centre escolar:
• les infraestructures: edifici, espais.
• l’ús de l’energia: consum, eficiència.
• l’ús de l’aigua: consum, contaminació.
• consum: tipologia de materials, consum responsable, comerç just..
• la gestió dels residus: generació, gestió.
• la mobilitat: utilització del transport públic, ús de la bicicleta, anar a
peu, camí escolar segur.
• medi urbà i natural: acció cívica, biodiversitat, soroll intern i extern.
2) L’acció docent i l’educació ambiental
L’A21E contempla analitzar aspectes curriculars en relació als mètodes i els
continguts:
• el currículum: transversalitat de continguts ambientals, ambientalització
del currículum.
• la innovació pedagògica: utilització de les TIC, interdisciplinarietat,
cooperació.
• el clima i la convivència: relacions, resolució de conflictes.
• la cultura participativa: gestió democràtica.
3) La participació en l’entorn ciutadà
L’A21E proposa la participació de l’escola en el seu entorn social:
• participació en la vida de la comunitat i en la xarxa de relació amb
entitats locals, dinamització social de l’entorn.
• participació a l’Agenda 21 Local.
• gestió dels recursos comunitaris: coneixement i valoració dels recursos
de la comunitat, generació de recursos per a la comunitat.
• compensació de desigualtats: coeducació, tractament de la diversitat.
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Objectiu principal de la fase de diagnosi:
• Analitzar i valorar:
∗
∗
∗

la sostenibilitat de l’entorn escolar
l’acció docent i l’educació ambiental
la participació en l’entorn ciutadà.

Propostes d’acció per al desenvolupament d’aquesta fase:
• Fer ús dels materials d’Ecoauditoria i Pla d’Acció per a cada vector
(energia, aigua, consum, residus, mobilitat i medi urbà i natural) que
acompanyen aquesta Guia Metodològica.

3.4. Fase de Pla d’Acció
Un cop detectats els problemes en la fase de diagnosi, el següent pas és
elaborar un pla d’acció per promoure’n les solucions.
Es pot establir un ordre de prioritats en els problemes detectats en funció de la
gravetat o la urgència del problema, els interessos, la facilitat de resolució, el
cost econòmic, el temps requerit, etc.

Objectius principals de la fase d’acció:
• Programar i realitzar canvis significatius en matèria de gestió i educació
ambiental del centre.
• Promoure la implicació activa de tota la comunitat educativa en la
millora ambiental i social del centre educatiu i de l’entorn més proper.
Propostes d’acció per al desenvolupament d’aquesta fase:
• formular els objectius que volem assolir: quins canvis volem i podem
introduir a curt termini, mig i llarg.
• Proposar accions per assolir aquests objectius: proposar solucions per
aconseguir els canvis desitjats.
• analitzar i valorar cadascuna d’aquestes propostes.
• seleccionar les propostes més adients i viables: consensuar-ne la solució.
• planificar i dur a terme les accions més adequades: fer un pla d’acció i
organitzar-se per a dur-lo a terme.
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3.5. Fase d’avaluació i seguiment
La fase d’avaluació pretén conèixer si s’han assolit els objectius i si cal ajustar i
introduir noves millores al Pla d’Acció.
Objectius principals de la fase d’avaluació:
• Verificar el grau de compliment del pla d’acció.
• Establir mecanismes correctors a través d’un seguiment sistemàtic dels
resultats.
• Proposar noves millores.

Els indicadors ens poden ajudar a veure si estem aconseguint els objectius
proposats. Alguns indicadors podrien estar relacionats amb:
1) L’àmbit de la sostenibilitat en l’entorn escolar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

millores a l’espai exterior
millores als espais interiors
augment de la biodiversitat
reducció del consum d’aigua, energia i materials
disminució del volum de residus generat
augment del reciclatge i la reutilització de recursos
disminució de la contaminació
disminució del soroll
millores en la mobilitat i el transport escolar

2) L’àmbit de l’acció docent i l’educació ambiental:
•
•
•
•
•
•
•

ambientalització i innovació curricular
canvis d’hàbits, actituds i valors en l’alumnat
canvis d’hàbits, actituds i valors en el professorat i el personal no
docent
progressos de l’alumnat i del professorat en l’adquisició de nous
coneixements (conceptes i procediments)
augment de la coordinació interdisciplinar
augment del treball en equip
millora de la convivència

3) L’àmbit de la participació en l’entorn ciutadà:
•
•
•

progressos en la implicació en l’entorn
augment de la participació en esdeveniments ciutadans
valoració del bé comú
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4. RECURSOS EDUCATIUS DE L’A21E DE
LLOBREGAT. ECOAUDITORIA I PLA D’ACCIÓ

L’HOSPITALET

DE

Juntament amb aquesta guia metodològica que teniu a les mans, us oferim una
proposta per iniciar el procés d’A21E.
Disposar d’aquests materials pràctics per desenvolupar una part de les fases de
l’A21E, no vol dir que tots els centres educatius hagin de concentrar la seva
dedicació únicament als aspectes proposats. Cada centre educatiu pot iniciar el
seu procés d’A21E com cregui més convenient en funció de les seves
característiques i necessitats.
Concretament us proposem començar per analitzar un dels àmbits de la fase de
diagnosi, la sostenibilitat de l’entorn escolar, a través d’una eina: l’ecoauditoria.
Aquesta ecoauditoria no és només una eina d’anàlisi, sinó que també a partir
d’aquesta diagnosi, us animem a desenvolupar propostes de millora de la
sostenibilitat del centre a través d’un pla d’acció.
Els vectors que us proposem treballar són: l’energia, l’aigua, el consum, els
residus, la mobilitat i el medi urbà i natural.

4.1. L’ecoauditoria i el Pla d’Acció
Una ecoauditoria és un instrument d’anàlisi, avaluació i millora ambiental que es
pot desenvolupar dins del marc d’una Agenda 21. En qualsevol àmbit d’activitat
una ecoauditoria té per objectiu facilitar el coneixement i el control de les
pràctiques que es desenvolupen a l’entitat i que poden tenir un efecte sobre el
medi ambient, i a la vegada avalua l’adequació d’aquestes a les polítiques
ambientals de l’entitat.
L’escola com a entitat que és, amb processos i pràctiques determinades que
poden interactuar amb el medi ambient, es pot ecoauditar per tal d’aconseguir
una gestió sostenible. Els centres educatius fan una despesa d’energia, d’aigua,
de consumibles, generen residus, provoquen la mobilitat de les persones que hi
conviuen i estableixen relacions amb l’entorn urbà i natural, i per tant la seva
activitat és susceptible de ser auditada sota paràmetres de sostenibilitat
ambiental.
Tanmateix l’escola té una vessant formadora de persones, i
per tant la seva ecoauditoria és alhora una eina d’educació
ambiental. Mitjançant aquest instrument es pot aconseguir
que la sostenibilitat del centre arribi a ser interioritzada i
assumida per tots els integrants de la comunitat educativa,
assolint un grau de repercussió molt més ampli que arriba
més enllà de la pròpia escola. D’altra banda, l’ecoauditoria
és una bona forma d’implicar a tots els integrants de la
comunitat a la vida de l’escola, fent d’aquesta eina un procés
participatiu i consensuat.
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4.1.1. Què auditarem?
Si una ecoauditoria és una eina d’avaluació i millora de la gestió ambiental del
centre per fer-lo més sostenible, i com hem explicat anteriorment la
sostenibilitat es pot entendre des de 3 àmbits de treball diferents, tot allò que
aquests àmbits contemplin és susceptible d’auditar.
Es podria doncs auditar l’àmbit de l’acció docent i el clima escolar des del punt
de vista de la seva sostenibilitat, analitzant i millorant l’ambientalització del
currículum, la utilització de la tecnologia, la innovació pedagògica, la
convivència i les relacions internes, la participació, etc. per aconseguir millores
en el centre. Així també es podrien auditar les relacions de l’escola amb l’entorn
ciutadà tot comprovant i millorant la participació activa a la vida social del barri,
les relacions amb les institucions ciutadanes, la participació en la compensació
de desigualtats, etc...
La proposta que en aquests materials us fem és començar
per l’auditoria dels aspectes més físics, i en la mesura que
aquests aspectes es fan més sostenibles es pugui incidir
directa o indirectament en els altres àmbits. De fet la
proposta es centra en auditar l’aigua, l’energia, el
consum, els residus, la mobilitat i l’entorn urbà i natural.
Cada centre ha de decidir com començar. L’objectiu
principal d’aquesta proposta és començar a caminar per
consolidar la idea de la sostenibilitat, sense que sigui
més important un aspecte que un altre. Les propostes
d’auditoria són obertes i es poden organitzar de la forma
que es cregui més convenient, però sempre arribant a la
materialització de millores. Cada àmbit pot ser abordat de
forma independent i en l’ordre que cada centre esculli a
partir de la seva pròpia realitat, el grau de motivació, les
possibilitats físiques o la disponibilitat de recursos per
realitzar-la.
4.1.2. Què podem esperar d’una ecoauditoria i del seu Pla d’Acció?
El resultat d’aquest procés proposat és específic de cada centre, no n’hi hauran
dos d’iguals, com no ho són entre ells cap centre. La particularitat de la realitat
de cada centre, les interaccions específiques derivades de les persones i les
formes de fer, les prioritats i les possibilitats faran d’una ecoauditoria i el seu
Pla d’Acció un fet irrepetible i, per tant, imprevisible.
La proposta d’ecoauditoria i Pla d’Acció que es fa en aquests materials és només
això: una proposta que pot servir per posar fil a l’agulla i decidir començar a
treballar cap a la sostenibilitat. Si més no, amb aquest material, els centres de
la ciutat poden tenir un punt de partida que, en funció de la seva realitat, els
podrà portar a reflexions i canvis més o menys profunds, però en definitiva a
millorar la seva qualitat i a educar ambientalment als seus integrants.
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4.1.3. Relació amb els objectius educatius
Una ecoauditoria encaixa perfectament en la pràctica docent tant de l’educació
primària com secundària. El que es pretén amb aquesta eina i amb els
processos que es porten a terme des del punt de vista educatiu, té una relació
directa amb els objectius generals i les capacitats que els alumnes han d’assolir
en finalitzar cadascuna de les etapes educatives.
Es tracta, doncs, d’una eina més per assolir les fites educatives que tots el
centres tenen i que també serveix per a millorar el propi centre.
Algunes de les capacitats en acabar l’etapa d’educació primària relacionades
amb l’ecoauditoria i el Pla d’Acció:
• Conèixer el propi cos i les possibilitats motrius i progressar en l’adopció d’hàbits
de salut i higiene personal.

• Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable, i respectar els valors
morals, socials i ètics propis i d’altri, per exercitar-se en els principis bàsics de la
convivència i d’estima per la pau.

• Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos
d’identificació, planificació, realització i verificació d’activitats al seu abast.

• Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, i si s’escau
l’aranesa, tant oralment com per escrit, emprant-la normalment com a llengua
vehicular i d’aprenentatge.

• Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la
apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.

• Comprendre el medi físic i natural, els principals mecanismes que el regeixen, a
partir de l’observació rigorosa de fets i fenòmens senzills i la importància que la
seva conservació i millora té per a la humanitat.

• Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals,
socials, culturals i històrics, en tant que medi definidor de la identitat nacional i
personal i progressar en el sentiment de pertinença al país.

• Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials,
tècnics i naturals.

• Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominar les
operacions bàsiques per tal de representar i interpretar l’espai, les situacions i les
experiències, mitjançant llenguatge matemàtic.

• Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica i
musical, desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per
gaudir de les manifestacions artístiques.

• Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, participar en la seva conservació i
respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i les persones.

• Aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes
diversos, amb els recursos apropiats i coneguts.

• Aplicar, individualment i en equip, metodologies de treball intel·lectual, inclosa la
utilització dels recursos de la tecnologia de la informació, que estimulen
l’aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques rutinàries.
Font: Decret 95/1992
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Algunes de les capacitats en acabar l’etapa d’educació secundària relacionades
amb l’ecoauditoria i Pla d’Acció:
• Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les
conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i
col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els hàbits d’exercici físic,
d’higiene i d’una alimentació adequada.

• Formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, de les pròpies característiques i
possibilitats, per desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti encarrilar d’una
forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de
les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu.

• Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant
actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i
prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions degudes a l’edat, a la raça, al
sexe i a diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques
personals.

• Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats,
d’una manera especial els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els
àmbits socials més immediats -el centre educatiu, la població, la comarca i la
nació-, que li permetin d’elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb
autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta.

• Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar
com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva
defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida.

• Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic,
valorant les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i
l’entorn físic.

• Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals,
geogràfiques i socials de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels
pobles i dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d’interès i
respecte envers l’exercici d’aquest dret.

• Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat, en llengua catalana i castellana i, si s’escau, en aranesa i, almenys, en
una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els
propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del
llenguatge.

• Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant
codis artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d’enriquir les pròpies
possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu
ús.

• Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar
estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i
d’experimentació, bo i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.

• Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què
habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics
apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.

• Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el
nostre patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que
afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.

• Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a
preparació i orientació de la futura integració al món laboral.
Font: Decret 96/1992
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4.2. Estructura dels materials: Ecoauditoria i Pla d’Acció
El recurs educatiu que us oferim està estructurat en el dossier que teniu a les
mans i, a més, sis dossiers que es corresponen a cadascun dels sis vectors, que
ens permeten avaluar la situació ambiental del centre i la seva interacció amb
l’entorn. Com ja hem comentat, aquests vectors són: l’energia, l’aigua, el
consum, la mobilitat, els residus i el medi urbà i natural.

Cada dossier es divideix en tres parts: el marc teòric, les activitats per primària
i les activitats per secundària.
• El marc teòric conté una descripció de les principals característiques,
problemàtiques i possibles solucions, així com la contextualització local del
vector.
• Les activitats per primària contenen orientacions didàctiques per al
professorat i una proposta de sis activitats per l’alumnat.
• Les activitats per secundària contenen orientacions didàctiques per al
professorat i una proposta de sis activitats per l’alumnat.

Les activitats s’estructuren en quatre etapes:
• Etapa de motivació: es proposa una activitat per despertar l’interès de
l’alumnat en el treball d’aquest vector, i a més conèixer quines són les
idees prèvies d’aquest.
• Etapa de diagnosi: a través de dues activitats s’estudia la realitat del
centre en l’àmbit escollit.
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• Etapa de Pla d’Acció: amb la realització de dues activitats es proposen
solucions als problemes detectats. És la fase que requereix d’un major
compromís per part del centre. En aquesta fase s’ha de concretar qui, què,
com i quan es faran les millores proposades.
• Etapa d’avaluació i seguiment: és la fase que pretén el seguiment de
l’execució del pla de millores, valorant el seu grau d’assoliment. Aquesta
fase requereix d’una sistematització en el seguiment, cal disposar
d’indicadors fiables i utilitzables per tal d’avaluar els resultats de l’aplicació
de les mesures de millora.
Com a mostra, es presenten dues activitats conjuntes per a tot el centre
educatiu, que podrien ser considerades com a Activitats de Cloenda de les
activitats que s’hauran anat fent al llarg del curs: El Pla d’Acció i la Setmana
de l’Agenda 21 Escolar.
• El Pla d’Acció Ambiental del Centre

La tasca realitzada per tots els grups de treball, materialitzada en les
corresponents Fitxes d’Acció, constituirà el PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL del
centre educatiu. És en aquest sentit que es recolliran en un únic document
totes les accions proposades en el tractament dels diversos vectors
ambientals, degudament consensuades i avalades per la comissió
encarregada d’aquesta comesa. La revisió periòdica d’aquest Pla d’Acció
permetrà seguir l’evolució de les tasques proposades.
• La setmana de l’A21E

Es triarà una setmana en la qual tot el centre educatiu treballarà algun o
alguns dels aspectes dels diversos vectors i, així, donar un sentit global de
la responsabilitat en la gestió ambiental de l’escola.

Un fet molt important per a què l’ecoauditoria i el Pla d’Acció esdevinguin una
eina d’educació ambiental és la difusió de totes i cadascuna de les etapes i
accions realitzades en elles.
Si l’ecoauditoria es limita a la millora interna però no és coneguda per tots els
integrants de la comunitat escolar, no s’aconsegueix la finalitat educativa i els
seus efectes es redueixen només a la realitat física del centre.
Cada centre pot decidir quina és la millor forma de divulgar la seva
ecoauditoria i les activitats del seu Pla d’Acció. La pàgina web del centre, les
publicacions internes, la participació en diades i jornades, la realització de
panells publicitaris i de campanyes, la participació en mitjans de comunicació
de la ciutat, etc.
Tots o alguns d’aquests exemples poden ser formes per donar a conèixer el
compromís del centre cap a la sostenibilitat. L’objectiu és transmetre per a
comprometre al major nombre de persones possible.
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Els dossiers d’Ecoauditoria i Pla d’Acció s’identifiquen a través d’un color i una
icona característics per a cadascun dels vectors. Les icones que els representen
són:
Energia

Aigua

Consum

Residus

Mobilitat

Medi urbà i natural

Cada tipus d’activitat també té icona pròpia, el color de la qual varia segons el
vector:
Motivació i reflexió

Diagnosi

Pla d’Acció
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Avaluació i seguiment

5. ALTRES RECURSOS
5.1. Recursos bibliogràfics i educatius
Asun Fernández Ostolaza. Educar para la sostenibilidad. Agenda 21
Escolar: una guía para la escuela.
Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 2002.
Consellería de medio ambiente. A Axenda 21 Escolar Galega. Xunta de
Galicia, 2004.
París, A.; Carrero, X.; López, C. Acció 21. Guia metodològica per avançar
cap a la sostenibilitat de Barcelona. Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Direcció Tècnica Educació Ambiental i Participació - Ajuntament
de Barcelona. Barcelona, 2002.
París, A.; Palau, J.M.; López, C. Cap a L’Agenda 21 de Barcelona.
Document per al debat. Direcció Tècnica Educació Ambiental i Participació Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2001.
Weissmann, H.; Llabrés, A. Guia per fer l’Agenda 21 Escolar. Direcció
Tècnica Educació Ambiental i Participació Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, 2001.

5.2. Webs d’interès
Agenda 21 Escolar Barcelona,
www.bcn.es/agenda21/a21escolar/index.htm
Agenda 21 Escolar Balear, www.conselldemallorca.net/webs/agenda21
Agenda Escolar A Coruña,
www.aytolacoruna.es/medioambiente/050205ag21.jsp
Agenda 21 Escolar de Madrid,
www.munimadrid.es/Agenda21/agenda21escolar.asp
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
www.mma.es/educ/ceneam
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