
  



  

Agenda 21 Escolar

Grup ESLV
Escoles bressol, parvulari, primària i 

secundàriaEducadors/es ambientals

Gestió
Educació

Recerca

Comissió
PDE

Projectes 
escolars

Projectes 
col·lectius

Doctorat EA 
(UAB)

Màster 
agroecologia (UB)

Màster oficial 
de recerca 

DMCE (UAB)

Llicenciatura de 
CCAA (UAB)



  

Com treballem?

Àmbit comú: 

biodiversitat, 
agroecologia, 
horts escolars

Altres àmbits: 

residus, energia, 
mobilitat  
sostenible, treball al 
centre
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Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera

Bancs de 
llavors



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•Participació comunitat 
escolar

•Formació mestres

•Projecte llavors

•Festes escolars

•Intercanvis generacionals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera



  

Com treballem?

Àmbit comú: biodiversitat, agroecologia

Torre Negra Can Monmany Xarxa d’horts

•Auto-enquesta

•Horts escolars 

•Organització escolar

•Competències 
educatives

•Educadores ambientals

•PDE: fem oli, pa, iogurt

•Presa de decisions

•Plàstica

•Sequera

Sant Medir
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Referent 
territorial

Treball 
conjunt Recerca i 

innovació

Treball 
adaptat a 
les etapes

Lideratge 
institucional

Les 
“coses” 
físiques

Vinculació 
al món

Treball 
interdisciplinarTreball 

comunitari
Protagonisme 
escolar Dimensió 

política

Som una xarxa que treballem en xarxa promovent una educació per la 
sostenibilitat que millori la que fèiem abans…

… i que promogui un municipi més solidari i sostenible.



  



  

Moltes gràcies
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