
FÒRUM VIRTUAL D’ESCOLES VERDES SECUNDÀRIA - BAGES 
Com treballem els ODS als nostres centres educatius? 

 
26 de gener del 2021 – Dia Mundial de l’Educació Ambiental 



En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), situar i debatre les 
actuacions dels centres i la realitat del nostre entorn. 
 
• Intercanviar experiències de les accions d’escola verda en el nostre compromís per 

a la sostenibilitat. 
• Identificar del nostre entorn proper (municipi / comarca): 
 a) Els problemes ambientals no resolts amb la finalitat de promoure  accions 
 per a reduir o resoldre el seu impacte.  
 b) Les mesures adoptades per minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat 
 humana. 
 

US HI ESPEREM!      

Objectius del Fòrum 

https://youtu.be/VhvW-UyoIGc
https://youtu.be/VhvW-UyoIGc


9:30 – 10:00 

Benvinguda   
Sra. Assumpta Pla, Directora de l’INS Lluís de Peguera 
Sr. Marc Aloy, Alcalde de Manresa 
Sra. Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Des de la sala d’actes Simeó Selga i Ubach de l’INS Lluís de Peguera de Manresa 

10:00 – 10:40 

Xerrada Els ODS i els projectes i accions per a la conservació i millora de la biodiversitat 
A càrrec de Juli Mauri, biòleg i director del Parc Zoològic de Barcelona, amb il·lustracions de Neus 
Bruguera 
Des de la sala d’actes Simeó Selga i Ubach de l’INS Lluís de Peguera de Manresa 

Conducció presentació: Ariadna Delis – alumna de 1r de Bat i representant a la CONFINT Conferència Internacional 
de Joves “Tinguem cura del planeta” 

10:40 – 11:45 Intercanvi d’experiències (en línia). Dinàmica “Què fem / Què podríem fer?” 

11:45 – 12:00 Pausa/descans 

12:00 – 13:00 Les nostres accions i els ODS. Posada en comú i recull d’accions inspiradores 

13:00 – 13:15 Sr. Pol Huguet, Regidor de Ciutat Verda. Pla de participació ciutadana i cloenda de la jornada 

Programa 



Benvinguda 

Assumpta Pla - Directora de l’INS Lluís de Peguera de Manresa 

Marta Subirà - Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat  



Xerrada Els ODS i els projectes i accions per a la conservació i millora de la biodiversitat 

  A càrrec de Juli Mauri, amb il·lustracions de Neus Bruguera 



Ariadna Delis – alumna de 1r de Bat. De l’INS 
Lluís de Peguera de Manresa i representant a 

la CONFINT Conferència Internacional de 
Joves “Tinguem cura del planeta” 



Activitat 1a part - Intercanvi d’experiències 

• Les experiències dels companys ens han agradat per... 
 

• Expliquen els ODS amb exemples pràctics. 
• Mesures per prevenir el plàstic. 
• Anar amb bicicleta a l’institut. 
• Que treballen a l’hort. 
• Col·laboració amb ONGs. 
• Valorar la conservació de la biodiversitat dels rius. 
• Parlar de la Covid i com l’hem viscut. 
• Parlar de la igualtat de gènere. 
• Han donat molts consells que podem aplicar al nostre centre. 
• Perquè han fet una explicació molt visual. 
• Molt interessant i important, a tenir en compte. 
• Perquè ens han ensenyat el riu i moltes curiositats. 
• Ha sigut molt complert i s’ha entès bé. 
• Molt interessant. Sobretot per fer una sortida al riu. 
• Molt “xulo” i súper ben explicat. 



Activitat 1a part - Intercanvi d’experiències 

• Les experiències dels companys ens han agradat per... 
 

• Molt creatiu i divertit.  
• La presentació molt adequada i necessària.  
• Molt visual i detallat. 
• Molt interessant, creatiu, visual i educatiu. 
• Les aportacions de l’alumnat són escoltades per direcció i posades en pràctica al centre. 
• Aborda un problema actual. 
• És una activitat pràctica que ens permetria familiaritzar-nos més amb el nostre entorn. 
• Tenen un projecte molt complert, molt vinculat amb el territori. Busca el costat positiu i 

l’aprenentatge de les situacions difícils. 
• Ens ajuda a ser conscients d’una situació que ens toca a tots d’alguna manera, tots tenim 

alguna cosa que ens fa diferents. 
• Posa en coneixement de l’alumnat uns objectius que no tothom sap que existeixen. 
• S’aplica durant el dia a dia del centre, es té molt present. 
• Moltes accions petites, però amb valor. 
• És una activitat conscienciadora i entretinguda. 



Activitat 1a part - Intercanvi d’experiències 

• Les experiències dels companys ens han agradat per... 
 

• Utilitza les llengües, experiències personals... per empatitzar i veure com viuen altres 
persones. 

• Perquè han anat a mirar on anaven tots els residus.  
• Perquè no sempre recordem quins són els ODS i tenir present el calendari sempre va bé. 
• Perquè és una proposta que implica analitzar la qualitat de l’aigua. 
• Ens ha cridat l’atenció la residència d’artistes. 
• Perquè han ensenyat activitats de cohesió de grup. 
• Perquè es tenen en compte temes (igualtat de la dona) sempre, no només el 8 de març o 

quan surt una notícia de violència de gènere. 
• Ens ha agradat l’activitat que implicava l’anàlisi al laboratori (experiments) en relació a la 

contaminació. Alguns experiments ja els fem perquè estan al llibre de Science bits. 
• Perquè han fet una activitat creativa (plàstica) per denunciar les injustícies. 
• Perquè és una activitat que hi poden participar totes les etapes escolars, és una acció que 

podem fer tots i totes. 
• Perquè han buscat un problema molt vigent i ho han treballat amb ONGs. 



• Són significatives per nosaltres? Ho podem explicar o aplicar al nostre centre? 
 

• Cal una mica més d’implicació per part d’altres cursos. Passar informació a altres 
companys per tal de participar millor a la CONFINT. 

• Sí. Explicar que no s’han de tirar les tovalloletes pel vàter. 
• Sí. Hi ha coses que podem aplicar al nostre centre. 
• Ja ho estem aplicant actualment al nostre centre. 
• Sí, podríem fer un hort al centre. 
• Conscienciar-nos de reciclar-ho tot i bé. 
• Sí, podem intentar reduir llums oberts, per exemple. 
• Podem agafar-ne alguna idea. 
• Ja ho fem. 
• Sí, perquè tenim el riu Cardener. Tot i que no és fàcil arribar-hi des del centre. 
• A Cardona no tenim residència d’artistes. 
• Sí, tot i que a Cardona la qualitat de l’aire és força bona 
• Sí, però no sempre disposem de material per fer-ho. 
• Sí, Vedruna també fa accions solidàries. 
• Sí, podríem fer videotrucades a avis.  

Activitat 1a part - Intercanvi d’experiències 



Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 

1. Escolliu un d’aquests ODS MENYS MENCIONATS  

• Quin aspecte tractaríem? 
• Què proposem fer? 
• Com ho faríem? 
• Amb qui? 

2. Proposeu una actuació per treballar 
l’ODS que heu escollit  i responeu 

3. Expliqueu la vostra proposta de manera creativa 4. Feu fins a 4 fotografies del procés creatiu 

Activitat creativa 



Institut Lluís de Peguera de Manresa 
La nostra proposta per a l’ODS 14 “Vida submarina”...  

Campanya de comunicació al centre: Una xerrada per part d’una ONG per explicar la necessitat d’utilitzar menys 
plàstics i sobretot de no tirar-los a les clavegueres i/o al medi natural. També per la recollida selectiva. Acaben al 
mar i, a més de contaminar, són un greu perill per a l’alimentació dels peixos. 
Fer una sortida al riu a recollir plàstics. Tallar-los, sobretot els envasos i les mascaretes, per evitar que s’enredin, en 
cas que arribessin al mar. Portar-los a la deixalleria.  

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



Institut Escola Barnola d’Avinyó 
La nostra proposta per a l’ODS 14 “Vida submarina”...  

Campanya de conscienciació: Fer un estudi / projecte en col·laboració amb el grup d’ecologistes d’Avinyó, en 
relació a les fonts, els rius... Per prendre consciència de no llençar residus als ecosistemes d’aigua dolça, perquè 
acabaran anant a parar al mar. La maqueta representa un mar net i un mar contaminat.   

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



Escola Vedruna Cardona 
La nostra proposta per a l’ODS 6 “Aigua neta i sanejament”...  

Objectiu: aprofitar l’aigua de la pluja per regar la zona enjardinada de l’escola.  
Com: es necessita un dipòsit per emmagatzemar l’aigua de la pluja, que es podria recollir de la teulada amb les 
canaleres. La manera més senzilla és acoblar una mànega de reg al dipòsit. També es podria pensar en un sistema de 
reg sostenible, i plantar plantes adaptades al nostre clima i que necessiten poca aigua. 
Amb qui: per aplicar aquesta proposta a l’escola demanaríem la col·laboració de l’AMPA. Aquesta proposta es podria 
fer extensible als jardins municipals de Cardona, en aquest cas s’hauria de parlar amb l’Ajuntament de Cardona. 

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



Institut Escola Sant Jordi de Navàs 
La nostra proposta per a l’ODS 8 “Treball digne”...  

El nostre objectiu seria dignificar totes les feines. Trencar estereotips que hi ha feines pocs dignes sigui pel motiu 
que sigui (sou per sota del que tocaria, desigualtats en les condicions laborals, opinió pública, desigualtats de 
gènere, etc.). Voldríem demostrar que totes les feines són necessàries i importants en la societat i les hem de 
valorar en tots els àmbits perquè siguin dignes. Faríem un estudi estadístic al poble de les feines que són dignes i 
les que no i ho explicaríem a tota la comunitat educativa.  

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



SINS Cardener de Sant Joan de Vilatorrada 
La nostra proposta per a l’ODS 14 “Vida submarina”...  

Campanya de conscienciació: La maqueta representa un mar net i un mar contaminat. Està feta amb fusta i amb 
materials reutilitzats d’altres projectes. Proposem una acció de conscienciació sobre els residus plàstics que van a 
parar al mar.    

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



Escola Llissach de Santpedor 
La nostra proposta per a l’ODS 6 “Aigua neta i sanejament” i el 14 “Vida submarina”...  

Proposem fer un estudi per conèixer quins residus es llencen al vàter. També fer una campanya de sensibilització i 
fer fotos als rius abans i després de la campanya. Adonar-nos si hi ha millores pel que fa a la contaminació. Fer una 
exposició fotogràfica a la biblioteca.  

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



Institut D’Auro de Santpedor 
La nostra proposta per a l’ODS 14 “Vida submarina”...  

Hem triat l'objectiu 14 ja que avui en dia hi han fins a 5 illes totalment fetes de plàstic enmig dels oceans. I hem 
pensat que representar-ho seria una manera que tots poguéssim adonar-nos-en. Així que hem fet la nostra 
maqueta en què en un costat podem veure com estan en aquest moment els oceans i a l’altre com haurien d'estar 
per aconseguir aquest objectiu. 

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 



Escola Jeroni de Moragas de Santpedor 
La nostra proposta per a l’ODS 17 “Aliança pels objectius”...  

Proposem crear itineraris per l’entorn per poder-los aprofitar a totes les etapes. Realitzar excursions i caminades al 
voltant de la nostra escola. Comptaríem amb el Centre Excursionista de Santpedor i amb els del Parc de l’Agulla.  

Activitat 2a part - Les nostres accions i els ODS 





Pol Huguet – Regidor de Ciutat 
Verda de l’Ajuntament de Manresa 



Valorem per millorar 



Valorem per millorar 



Valorem per millorar 



Valorem per millorar 

Suggeriments per millorar: 
 

• Penso que les trobades on line no poden ser d'una durada de 3h, costa molt de seguir i estar atent, 
tot i les dinàmiques. La benvinguda sempre hauria de ser més curta i les xerrades d'1h on line per a 
adolescents sempre costen. El millor sens dubte seria una xerrada del zoo in situ perquè el tema era 
molt interessant. A mi també m'hauria agradat que tota una classe hagués pogut fer l'activitat, una 
classe junta, o per cursos, s'ho hauria passat més bé i hauria estat més profitós. Ens va faltar temps 
per comentar els vídeos i per fer l'activitat de creativitat. De totes maneres FELICITATS perquè no és 
fàcil preparar una trobada on line, i tot i així va anar tot força bé! 
 

• Hi va haver poc temps per elaborar la segona dinàmica. 
 

• Fer-ne més perquè tot vagi anant rodat. 
 

• Als alumnes se’ls va fer una mica llarga la primera part però la segona els va agradar molt. Crec que 
les dinàmiques van ser molt encertades tot i que el temps era una mica just però també va ser la 
manera que estiguessin més concentrats. Gràcies per l’esforç que heu dedicat a poder organitzar 
aquesta jornada d’intercanvi virtual. 



Som notícia 

• L’Institut Lluís de Peguera de Manresa va acollir les conferències del Fòrum d’Escoles Verdes de la 
Catalunya central (cliqueu per veure el vídeo del Canal Taronja) 

 
 
• Parlem amb les Escoles Verdes de la Catalunya Central (cliqueu per veure el vídeo del Canal Taronja) 

 
 
• Un Fòrum d’Escoles Verdes al nostre centre (cliqueu per llegir la notícia al web evcatalunyacentral) 

 
 

https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/linstitut-lluis-de-peguera-de-manresa-va-acollir-les-conferencies-del-forum-descoles-verdes-de-la-catalunya-central/
https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/linstitut-lluis-de-peguera-de-manresa-va-acollir-les-conferencies-del-forum-descoles-verdes-de-la-catalunya-central/
https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/parlem-amb-les-escoles-verdes-de-la-catalunya-central/
http://www.evcatalunyacentral.cat/index.php/noticiari/ad/un-forum-d-escoles-verdes-al-nostre-centre,427


Gràcies a tothom que hi ha participat! 

Institut Miquel Bosch i Jover d’Artés 
Escola Vedruna d’Artés 
Institut Escola Barnola d’Avinyó 
Escola Vedruna Cardona 
Institut Lluís de Peguera de Manresa 
FEDAC Manresa 
Institut Escola Sant Jordi de Navàs 
SINS Cardener de Sant Joan de Vilatorrada 
Institut D’Auro de Santpedor 
Escola Llissach de Santpedor 
Escola Jeroni de Moragas de Santpedor 

Si un va sol, va més ràpid. Si un va 
acompanyat, va més lluny.  

Proverbi africà 


