
Per a més informació:

Centre de Documentació 
i Educació Ambiental (CDEA)
Tel. 93 739 70 00 ext. 4132
www.terrassa.cat/mediambient

Medi Ambient i Sostenibilitat
www.terrassa.cat/mediambient

Amb la col·laboració de:

 D
is

se
ny

 G
rà

fic
: 
ne

x
e.

ca
t

Centre de  L’Jardineria Heura

Escola de Natura Terrassa

ADENC

Programa d’Educació 
per a la Sostenibilitat 
de Terrassa

Proposta educativa per fomentar l’educació per a 
la sostenibilitat al municipi de Terrassa promoguda 
pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. El 
programa ofereix tallers, visites i sortides dirigits a 
la comunitat educativa i al conjunt de la ciutadania 
amb l’objectiu que adquireixin els coneixements, 
les actituds i les aptituds necessaris per fer més 
sostenibles les seves activitats i perquè prenguin 
consciència de les problemàtiques ambientals 
existents a la ciutat. 

A qui va dirigit

A l’àmbit educatiu: a tots els nivells educatius
A l’àmbit ciutadà: a totes les entitats i col·lectius 
ciutadans

Com apuntar-se a les activitats

Les inscripcions s’han de fer a través de la seu 
electrònica, a www.terrassa.cat/tramits. Cliqueu 
l’apartat de Medi Ambient i ompliu el formulari de la 
inscripció a les activitats del Programa d’Educació 
per a la Sostenibilitat de Terrassa 16/17.

Cal tenir present que la inscripció a les activitats no 
suposa automàticament participar-hi.

Períodes d’inscripció 
al programa:

Activitats per als centres educatius i de formació: 
del 6 al 19 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Activitats per a la ciutadania: 
de gener a juny de 2017.

Programa d’Educació 
per a la Sostenibilitat 
de Terrassa



Conèixer el Parc Natural

Viu el Parc
Coneguem els nostres parcs

Projectes de centre

Apadrinem l’Anella Verda (Aprenentatge i Servei)   
50/50 escoles (d'estalvi i eficiència energètica)
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa 
(XEST) (com participar-hi)

El Blauet 
Els oficis a l’Anella Verda
L’inspector Teixó i el cas del senglar desaparegut
L’inspector Teixó i el cas del robatori de gra
L’avi Josep m’explica el bosc de Bonvilar
Descobrim el paisatge de Bonvilar
Bonvilar, un llegat de la Terrassa agrícola
Bonvilar, un espai periurbà en constant transformació
Biodiversitat a l’Anella Verda
El foc, una amenaça evitable  
El Parc Agroforestal de Terrassa
Horts ecològics de l’Heura 

novetat
 

Fem bosses de paper
Guarnim les nostres festes 
Un vestit nou per a un titella vell 
Un estalvi molt sostenible  
Sostenibilitat a l’era digital  
Al meu barri, cada residu al seu lloc 
Fem joguines ecològiques!
Fem sabó amb oli de cuina usat
Màgia i reciclatge
Estalviem a casa
Eficiència energètica
Tinença responsable d’animals de companyia
Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

  

Tallers escolars

Activitats Àmbit Educatiu

 
novetat

novetat

novetat

novetat

novetat 

Titella ecològic
Reciclem el paper
Fem joguines ecològiques!
Piles usades
Fem sabó amb oli de cuina usat
Som els nous compostaires!
Passem el relleu del compostatge 
L’entorn i els serveis
Saps què compres?
El menjar no es llença 
Conte solar
Cuines solars
Estalvia amb energia
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Eficiència energètica
Autoconsum solar fotovoltaic  
Vull ser una flor  
Les plantes del nostre entorn
Flors de primavera 
Les aventures d’una llavor 
L’hort a l’escola 
Descobrim l’aigua
La tortuga exploradora
El cicle natural de l’aigua
Els estats de l’aigua
Intervenció de l’home en el cicle de l’aigua
L’aigua i el cos humà
El cranc Ferran i el salmó Simó
Com s’ho fan els animals per viure a l’aigua?
Qui viu dins els nostres rius? 
Els corrents marins
Aus i biodiversitat al Llobregat
ADN, la molècula de la vida
L’aire i l’atmosfera
Xxxxt! El soroll a la nostra ciutat 
Abaixa el volum 
La meva ciutat
La ciutat ecològica
Joc rodals i ciutats
El canvi climàtic 
Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible
Mesurem la contaminació  
La farmaciola natural per l’hivern  
La farmaciola natural per l’estiu
El menjar no és per llençar (menjador)  

Visita a la deixalleria de Terrassa Neta
Visita a la deixalleria de Can Casanovas
La deixalleria mòbil a l’escola
Què en fem, dels residus, al Vallès?
Producció de biogàs a partir de residus orgànics
Visita al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de 
Companyia
Visita als horts urbans
Escola de Natura Terrassa

Visites escolars

Coneixer l’Anella Verda

Visites

Conèixer l’Anella Verda

Projecte d’apadrinament 
i custòdia a l’Anella Verda

Activitats Àmbit Ciutadà

Tallers

Dirigit als dos àmbits, educatiu i ciutadà.

Biodiversitat a l’Anella Verda   
Una passejada per Bonvilar
Visita als horts ecològics de l’Heura

- Parc Agroforestal

Visita a la deixalleria de Terrassa Neta
Visita a la deixalleria de Can Casanovas
Visita al Centre de Tractament de Residus
Visita al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics 
de Companyia
Visita als horts urbans
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