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L’Aula Ambiental del Districte de 

Sant Andreu 

Descripció i serveis que s’ofereixen 



Descripció 

L’Aula Ambiental és un equipament del Districte de Sant Andreu que treballa per estendre la cultura 

de la sostenibilitat al conjunt del districte.  

 

L’aula és un equipament dinàmic i adaptat al territori, per això apostem pel treball en xarxa.  
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A la vegada ens coordinem i 

treballem alineades amb la 

Xarxa d’Aules Ambientals 

de Barcelona.  



Serveis de l’Aula 

- Servei d’informació, assessorament i 

consultes  
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https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/serveis-i-tramits/aula-ambiental 

- Programa trimestral d’activitats gratuïtes i 

obertes a la ciutadania 
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- Tres Catàlegs d’Activitats pròpies: per a escoles, per a entitats d’educació en el lleure i per a 

esdeveniments i Festes Majors 
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L’Aula durant l’any 2019 



02.1 Punt d’informació i consultes  
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Atenció directa i personalitzada per resoldre dubtes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat 

 

Adreçat a tota la ciutadania 

Nombre total de consultes: 69 

Telèfon 
16% 

Correu electrònic 
65% 

Presencial  
19% 

Servei d'informació i consultes 



Oferta gratuïta 

 

Adreçades a públic adult, jove i familiar 
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02.2 Programació trimestral d’activitats  
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Activitats realitzades i participació 

Realitzades

Nº Places

Nº Participants

Verd i 
biodiversitat 

26,2% 

Aigua 7,1% 

Residus 16,7% 
So i soroll 

4,8% 

Consum 
responsable i 

economia 
social  9,5% 

Mobilitat 
7,1% 

Qualitat de 
l'aire 2,4% 

Ecosistemes 
9,5% 

Energia 2,4% 

Sostenibilitat 
14,3% 

  Activitats Places  Participants 

TOTAL 28 655 571 

Diversitat de temàtiques ambientals 
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Passejades pel Besòs 

Marxa exploratòria per La 

Sagrera  

Taller de joguines creatives i sostenibles  a l’Espai 30 – 

Ateneu Sagrerenc.  

  

Taller de joguines creatives i sostenibles a l’Espai 30 – 

Ateneu Sagrerenc.  

Taller Boc’n’roll CENTRE Cívic 

Trinitat Vella Taller d’Upcycling a l’Ateneu l’Harmonia 



Activitats per aprofundir en les problemàtiques ambientals en els àmbits d’educació formal del districte.  

 

Centres escolars 
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 De flor en flor 
Cicle inicial de primària 
 L’aigua al món i a la ciutat 
Cicle mitjà de primària 
 Amb R de residu 
Cicle mitjà i superior de primària 
 Escape Trinipark 
ESO i batxillerat 
 Quizz Climàtic 
ESO i batxillerat 

02. 3 Catàleg d’activitats pròpies 

26 activitats 

27 hores 

620 participants 

Activitat escolar De flor en flor 



Activitats per descobrir, d’una manera lúdica, bones pràctiques ambientals en ambients no formals del 

districte 

 

 

Entitats d’educació en el lleure 
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 Escape Trinipark 

Participants: de 10 a 16 anys 

Lloc: Parc de la Trinitat 

 Fem fruitigranissats 

conscients 

Participants: de 8 a 12 anys 

 Som Riu Besòs! 

Participants: de 8 a 18 anys 

Lloc: llera del riu Besòs 

 Dona’m ales 

Participants: de 6 a 12 anys 

Lloc: Parc de la Pegaso 

 Sostenibili… què? 

Participants: ESO i batxillerat 

 

10 activitats 

23 hores 

153 participants 

Activitat de lleure Sostenibili...què? Activitat de lleure Escape Trinipark  



Activitats per ambientalitzar esdeveniments i festes majors als diferents barris del districte 
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Esdeveniments i festes majors 

 Menys fums, més salut 

Activitat per descobrir, de manera molt 

visual, la relació entre el mode 

de transport que fem servir i la qualitat 

de l’aire que respirem.  

 

 Marca un gol pel clima  

Es tracta d’una activitat de 

sensibilització per donar a conèixer les 

causes del canvi climàtic. 

 

 Amb R de residu  

A través d’aquest joc col·laboratiu 

treballem la gestió dels residus a casa. 

Però com ho hem de fer per reduir la 

quantitat de residus 

que generem? 

 

6 activitats 

7 hores 

R de residu a la Trinicanya 

Festa Major de la Trini 

Menys fum, més salut al 

Park(ing) Day amb l’Espai Jove 

Garcilaso 



02. 4 Suport a la participació ambiental 
Suport tècnic a serveis, equipaments municipals, entitats, associacions i grups del districte amb l’objectiu de 

dur a terme actes populars i esdeveniments més sostenibles.  

El suport es concreta en: 

- Assessoraments en la planificació i la gestió de l’ambientalització dels actes. 

- Participació activa en els actes i festes, el que aquí es defineix com a accions de suport: activitats, 
assessorament in situ amb acompanyament, aportació de recursos, etc.   
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Festa de l’Energia i la Sostenibilitat del 

CB Can Portabella 
Túnel del Terror de Trinitat Vella Campanya de convivència del Bon Pastor 



03 
Destacats del 2019 i objectius pel 

2020 

 

2 



• Passegem pel Riu Besòs   
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• Adaptació de les activitats 

d’esdeveniments i FMs a 

recursos en préstec. 

• Espai Circular 

• Suport als horts urbans del 

districte 

• Noves activitats sorgides de necessitats: 
-Uns veïns ben vius Trinitat Vella     

-Formació per a joves: Sostenibili...què?  

Accions destacades de 2019 

 



Objectius 2020 

 
• Enguany continuarem desenvolupant aquelles accions i estratègies consolidades i exitoses: 

 Dissenyar les programacions d’activitats trimestrals en xarxa, planificant a mig-llarg termini, essent 

presents a tots els barris, diversificant temàtiques i emmarcant les activitats en esdeveniments, etc. i 

impulsant i donant continuïtat als cicles i jornades trimestrals i anuals. 

 Mantenir l’actual catàleg d’activitats escolars i per a educació en el lleure. 

 Seguir essent proactives en la detecció de necessitats i fent propostes als diferents actors del districte per 

esdevenir més sostenibles en els esdeveniments i actes. 

 Continuar fent treball en xarxa per tots els barris i en tots els sectors, atenent a les necessitats i interessos 

del territori i de les persones que hi habiten. 

 

• A la vegada, ens plantegem els següents objectius per a la millora del servei: 

 Millorar les estratègies de comunicació i difusió per a donar a conèixer tots els serveis de l’aula i 

estendre’ls a tot el districte, i superar la dificultat que l’Aula s’ubiqui en un espai amb poca visibilitat. 

 Comptar amb un sistema que permeti fer les inscripcions des de l’Aula i amb garanties de compliment de 

la LOPD. 

 Consolidar una dinàmica de treball permanent sobre cultura de sostenibilitat amb els equipaments culturals 

del districte. 
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Gràcies per la vostra atenció! 


