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L’IME ORGANITZA
UNA NOVA EDICIÓ
DEL PROGRAMA
EDUCACIÓ A
L’ABAST

L’Institut Municipal d’Educació (IME) ofereix
una nova edició del programa “Educació a
l’abast”, adreçat a escolars i professorat dels
centres públics i concertats d’educació
infantil, primària i secundària de la ciutat.
Aquest programa conté tres projectes
d’actuació: Aurora, adreçat a alumnes
d’educació infantil; Obrim les Escoles, per a
alumnat de primària i Frontaler, pensat per
a alumnes de l’etapa de secundària.
La finalitat del programa educatiu és oferir
al professorat recursos per desenvolupar
algunes matèries del currículum, en forma
de visites guiades i amb un suport didàctic
consistent en material d’ús per a l’alumnat
i guies didàctiques per al professorat.
Un altre dels objectius és proporcionar la
formació pertinent al professorat per facilitar

Preservem el nostre entorn

COLLIM BOLETS?
Cada any, en arribar la tardor, milers de
persones omplen els boscos catalans per
recollir bolets. Aquesta activitat permet
el gaudi d’uns espais naturals d’alt valor
ecològic. Tanmateix, si no s’actua amb
cura es poden causar problemes al bosc
que serien altrament evitables.

la vinculació dels diferents programes a la
tasca docent i facilitar als alumnes recursos
i activitats per conèixer la ciutat a través de
l’educació en la música, les arts plàstiques,
el patrimoni artístic, els valors, la salut, el
teatre, el cinema, la literatura i el medi
ambient, entre d’altres.
El llibre “Educació a l’abast” es fa arribar a
tots els centres educatius de la ciutat al
començar el curs escolar i contempla el
desenvolupament de tallers, activitats
d’animació, pla lector, diada de l’Horta i un
concurs d’informàtica.

xifres que parlen...
- A Catalunya s’han descrit 3.500
espècies de fongs diferents, tot i que
encara n’hi ha moltes més de
desconegudes. D’aquestes, només 175,
un 5% es poden considerar comestibles.
- En plena temporada, un únic boletaire
pot recollir de 10 a 15 kg de bolets al dia.

passa a l’acció...

LLEIDA EN VIU
DIVULGA ELS
INDRETS D’INTERÈS
MEDIAMBIENTAL

La Paeria ha posat en marxa una nova
edició del programa Lleida en Viu amb
un ampli calendari de propostes
adreçades a tota la ciutadania amb
l’objectiu de divulgar els indrets d’interès
mediambiental de Lleida i de sensibilitzar
sobre la necessitat de cuidar l’entorn. La
regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
ha preparat cursos especialitzats, visites
i activitats per a escolars i grups, a més
de les tradicionals Ecodescobertes.
Les novetats previstes per enguany són
la renovació de les Ecodescobertes, que
oferiran un programa més variat i amb
diferents activitats que es dividiran en
tres grups: les del medi urbà, les del medi
natural i les de l’Horta, a més de la
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Recreació del futur parc de Serrallarga.

incorporació del parc de l’antic abocador
de Serrallarga.
L’execució d’aquest parc avança a bon
ritme i les instal·lacions podran ser visitades
a partir del proper febrer. Les previsions
són que a finals del mes d’octubre estiguin
acabades les obres del parc i la construcció
de l’aula d’interpretació, mentre que la
plantació d’arbres es farà aquest hivern.

Si aneu a collir bolets,
- Talleu els bolets amb un ganivet, no els
arrenqueu, no grateu la terra ni aixequeu
la fullaraca, podeu provocar la mort del
fong, que no tornaria a sortir i podeu fer
malbé altres plantes, animals i el terra del
bosc.
- Procureu no recollir els bolets vells ni
els petits, ni aquelles espècies que no
consumireu.
- Porteu els bolets en un cistell de vímet,
es conservaran millor i podran anar
escampant les seves espores per repoblar
els boscos i garantir la continuïtat de
l'espècie.
- No deixeu restes de la vostra activitat
al bosc. La majoria de deixalles no es
descomposen, embruten i poden ser un perill.
- Eviteu els sorolls innecessaris i els crits,
destorben la pau del bosc i poden
espantar els animals i alterar els seus
costums.
- No encengueu mai foc al bosc i vigileu
les cigarretes.

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

