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Notícies de l’Agenda 21 Escolar
Número 11, any 5. Febrer de 2006

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Ja s’acosta la 2ona edició de Reciclant
Com ja hem anunciat en els darrers butlletins, els dies 23, 24 i 25 de març la
seu del Districte de Gràcia acollirà la 2ona Mostra Reciclant que aquest any
ha escollit els tetrabrics com a eix principal. Uns dels eixos de l’Agenda 21
Escolar és crear una cultura a favor d’un consum racional dels materials i de la
seva reutilització així com potenciar una ment i un esperit lliure, crític, creatiu,
fugint dels motlles que impedeixen descobrir un camí personal.
Comencem a pensar-hi ...

La Cristina Carré en el marc del
seminari de primària ha fet una
xerrada / taller molt interessant
sobre com afavorir un procés
creatiu utilitzant materials de
rebuig i com enfocar-lo de cara a
la 2ona mostra Reciclant. Us en
fem quatre ratlles a continuació. Si
voleu més informació sobre els
tetrabrics, us suggerim que també
consulteu el Notícies número 9.
Mans a l’obra!

A la sessió s’han comentat diversos temes generals. Crear amb brics ens permet plantejar
un tema de consum i fomentar l’esperit crític de l’alumnat quan se submergeix en aquest
material. Amb els brics podem reinventar un objecte amb una nova funció, crear un
contraobjecte (és a dir, anular la seva funció), elaborar un invent, una joguina, un element
decoratiu ... Les característiques dels seus materials ens permeten posar en pràctica diverses
tècniques: utilitzar-lo com a motllo, fer-ne plantilles, utilitzar-lo de base per a fer un collage ...  Els
brics es poden perforar, cosir, enganxar-hi materials al damunt, pintar amb témperes, amb
retoladors ... i també ens permeten treballar en tres o bé en dues dimensions si els despleguem.

I s’han comentant algunes idees concretes de cara a la mostra Reciclant. A l’educació
infantil podem organitzar la proposta en el marc d’un racó ... no cal que tothom faci una obra
simultàniament, així els i les mestres podem fer una atenció més personalitzada (si hem d’ajudar
a retallar o enganxar no ho haurem de fer amb 25 nens i nenes a la vegada!). Els més grans
poden ajudar als més menuts. A primària i secundària és interessant motivar a l’alumnat amb
una conversa sobre els tetrabrics: què són? perquè tenen aquesta forma? quina funció fan en el
procés de transport i emmagatzematge? quins són els trets del seu disseny que ens permeten
identificar ràpidament els diferents tipus de llet o bé diferenciar les llets dels sucs? etc. També
pot ser útil visualitzar el CD de la 1era Mostra Reciclant.
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... com ens organitzarem?
Els centres interessats a participar a la mostra haureu de fer servir la fitxa que
us adjuntem en aquest Notícies (també la podeu descarregar de l’apartat Eines
de la web). Cal omplir una fitxa per cada obra que es presenta i cada centre
pot presentar un màxim de 5 obres/fitxes. Necessitem també com a mínim
una fotografia que cal enviar en un document a part (en format jpg i amb
una resolució mínima de 450 x 600 píxels o 300 KB de memòria). El termini
per enviar-nos les fitxes és el dia 8 de març.
Un cop rebudes totes les fitxes, el grup de treball de la mostra seleccionarà una
o vàries obres de cada centre per a l’exposició i posteriorment, es comunicarà a
les escoles quines han estat les obres seleccionades, que s’hauran de portar
al Centre de Recursos Barcelona Sostenible entre el 14 i 20 de març.
Molt aviat rebreu per correu ordinari una carta sobre aquesta proposta.

Quants bancs recuperats!
Entre l’Agenda 21 escolar i el projecte Recuperem els jardins escolars de
l’IMEB tenim unes 50 peticions, que sumen quasi 250 bancs! Com que la
reserva de bancs de Parcs i Jardins és inicialment de 100 unitats, estem
estudiant com farem la repartició i si en podrem recuperar més, però de
moment només us podem confirmar un o dos bancs per centre. Tan aviat com
tinguem organitzada la logística de tot plegat us informarem.

Projectes sobre biodiversitat: la recollida de plantes al viver municipal
Ens informen des del viver que no hi ha hagut pràcticament incidències en la
recollida del material. Donem les gràcies a tots els participants i esperem que a
partir d’ara ens informeu i il·lustreu amb l’evolució dels vostres patis, jardins,
terrasses i balcons.

Si teniu problemes amb la
identificació de les espècies o bé en
les seves necessitats d’hàbitat o de
manteniment (reg, sol/ombra, etc.),
podeu consultar el manual que es va
editar provisionalment a l’inici de
curs, o bé enviar-nos per correu-e
a la secretaria de l’A21E les
qüestions que vulgueu aclarir
afegint-hi una fotografia digital de
la planta.

Finalment volem agrair la tasca d’en Joan Solé i del personal de Parc i
Jardins (Laberint i Viver Municipal Tres Pins) que ens han facilitat tot el
material i que han dedicat temps i esforç a resoldre la logística, cada any més
complicada ja el número d’escoles no para de créixer, però que ens manté
il·lusionats!!!
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Millorem els serveis de recollida externa dels residus a les escoles
Us hem d’informar que s’ha iniciat un nou pla pilot de recollida selectiva de
residus al districte d’Horta-Guinardó. Inicialment s’hi inclouran 11 centres de
l’Agenda 21 escolar, i un cop regularitzat l’itinerari és possible que puguem
ampliar el nombre d’escoles.
D’altra banda el pla pilot que s’inicià el curs passat als districtes de Gràcia i
Sarrià - Sant Gervasi s’ha ampliat des de l’inici d’aquest curs amb algunes
escoles més, i ja són 16 centres que hi participen. L’avaluació del curs passat i
la del primer trimestre d’enguany és bona, i per tant ara treballem en la línia
d’obtenir encara més bons resultats.
Una altra millora i novetat és que a partir d’ara s’incorpora una nova persona
que des de Siresa coordinarà els plans pilot, així com atendrà dubtes o
incidències sobre la gestió externa dels residus a les escoles. Podeu contactar
amb la Cristina a través del correu electrònic habilitat per aquests temes:
residus.escoles@tersa.com. Si voleu més informació truqueu-nos.
Des d’aquí us donem les gràcies a tots els centres i totes les persones que hi
participeu o bé començareu ara, així com les empreses de neteja implicades –
Fomento i Urbaser-, i esperem que aquests plans pilot siguin ben aviat una
realitat per al totalitat dels centres educatius de Barcelona. Tornarem aviat amb
més novetats, us anirem informant!

Més sobre la campanya “Ningún niño boliviano sin libro”
Recordeu que aquest curs la recepció dels llibres s’ha previst entre el 27 i el 31
de març a l’Aula Ambiental del Punt Verd de la Sagrada Família i que us
proposem fer la recollida als centres educatius i entitats del 20 al 24 de març
com a molt tard. Per més informació sobre el projecte general de cooperació
amb Bolívia de l’AEPECT podeu consultar la web de l’entitat:
http://www.aepect.org/bolivia2006.htm

Des de l’AEPECT ens han informat que
estan elaborant uns cartells per poder
difondre la campanya entre els
membres de la comunitat educativa dels
centres o les entitats participants.
Segurament en tindrem una versió
electrònica que us podrem enviar, i que
podreu imprimir i fotocopiar, o bé
imprimir per fer-ne cartells. A més
possiblement podrem tenir alguna
impressió a color en format cartell pels
punts de recollida.
Si voleu participar-hi i us interessa rebre
els materials o més informació, envieu-
nos un correu-e a la secretaria
tècnica de l’A21E, us farem arribar el
material de difusió que ens proporcioni
l’AEPECT.



4

Més informació sobre les properes sessions dels seminaris
LLEGIU AMB ATENCIÓ!!! s’han anul·lat algunes sessions del febrer!

Seminari d’educació infantil (0-6)
Propera sessió: 9 de març a les 18h
Lloc: CEIP El Polvorí. c.Camí del Polvorí 8-
10. Tel. 93 332 74 96. (per arribar-hi cal
agafar el bus 13 o 50 a la Plaça Espanya i
baixar a l’Av.Estadi-Plaça Sant Jordi).
Tema: Iniciem un projecte d’hort per
començar un programa d’educació ambiental.
Coordinadora de la sessió: Alba Castelltort

Què s’ha comentat de la sessió passada?

… és evident que les relacions entre el
professorat i les famílies són un tema
complex que no s’esgota en una sessió …
…caldria pensar i intercanviar noves
estratègies que ens ajudin a introduir canvis..

Seminari d’educació primària

Propera sessió: 2 de març a les 17.30h
Lloc: CEIP Drassanes. Av. Drassanes, 8-10
93 318 97 33 (metro L3, Drassanes)
Tema: Una webquest i altres propostes
educatives sobre la biodiversitat de l’entorn
de l’escola.
Coordinador de la sessió: Joan Solé

Què s’ha comentat de la sessió passada?
... és més important el procés creatiu i com
l’alumnat aconsegueix arribar fins a una idea
concreta que no pas el producte final obtingut
… cal fomentar l’esperit crític de l’alumnat,
mirant un objecte que tothom coneix i
buscant-li un nou significat.
... els mestres no ens hem de preocupar de
portar una idea a la classe, els alumnes ja en
tenen moltes ... el que hem de fer és ajudar-
los a fer-les realitat

Seminari d’educació secundària

Propera sessió: 16 de març a les 17.30h
Lloc:  l’IESM Narcís Monturiol.- Pg. Salvat
Papasseït s/n – Tel.: 93 310 72 26 (Metro L4,
Barceloneta).
Tema: Una llarga experiència
d’ambientalització.
Coordinadora de la sessió: Joan Solé

Què s’ha comentat de la sessió passada?
... hem començat a pensar i proposar idees
per fer una trobada el 30 de març a la tarda
exclusiva pels joves que formen part de les
comissions coordinadores dels instituts. Serà
per intercanviar vivències i analitzar els
diversos estils que afavoreixen les seves
oportunitats per opinar, programar, avaluar,
... el tema ens ha portat a parlar d’autonomia
... de responsabilitat, de quins són els temes
que “enganxen” als joves i quins temes no ...

Seminari d’educació primària i secundària (en horari escolar)

Propera sessió: 23 de febrer a les 15.30h
Lloc: CEIP Àgora. c. Marné, 2.   (Metro L4,
Llucmajor o L3, Canyelles) Tel. 93 359 62 80
Tema: Promoure la participació de l’alumnat
en la transformació dels espais escolars
Coordinador de la sessió: Joan Solé

Què s’ha comentat de la sessió passada?
...hem parlat de la necessitat i els avantatges
d’ambientalitzar el currículum i la Coral ens
ha presentat l’experiència “Energia neta i
eficient, gràcies!” de l’escola Virolai.
... mentre assaboríem un deliciós berenar,
hem fet un exercici en grups per recollir idees
d’activitats que ajudin a ambientalitzar el
currículum de diverses matèries o àrees i
nivells.
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Seminari d’educació especial
Propera sessió: 21 de febrer a les 17.30
Lloc:. CEE La Ginesta. Passeig de la Vall
d'Hebron, 171. (Metro L3, Mundet) - Tel. 93
402 28 57
Tema: Què comprèn un programa sobre
sostenibilitat?
Coordinadora de la sessió: Hilda
Weissmann

Volem animar des d’aquí a tots els
centres d’educació especial que encara
no heu participat a cap sessió d’aquest
seminari a que vingueu almenys una
vegada, els que hi participen n’estan
satisfets i diuen que segur que valdrà la
pena!

Seminari de formació ambiental per a monitores i monitors

Dates:
Dimarts 21 i 28 de febrer a les 9.30h.
Dijous 23 de febrer i 2 de març a les 9.30h.
Lloc: CRBS

Tema dels dies 21 i 23: Què vols comprar?.
El consum responsable.
Tema dels dies 28 i 2 de març: Avaluació del
seminari. Resumint la experiència.
L’avaluació una eina d’aprenentatge?

Formadors: Carles Xifra i Marc Guilera

Sessió passada sobre: Les bones
pràctiques. L’ecoeficiència i l’ús racional dels
recursos

Recordeu que sou lliures d’assistir a totes les sessions o bé d’escollir-ne algunes,
d’un o més seminaris, o bé adequar l’assistència en funció dels vostres
interessos i possibilitats.

En el marc del seminaris de l’A21E s’ha realitzat una sessió sobre edificis
sostenibles on l’Anna Mestre del Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors de
Barcelona ens va comentar la possibilitat de mesurar el confort de les aules.
Hem fet una mica de recerca a internet i hem trobat una proposta interessant
d’auditoria per alumnes batxillerat titulada Són confortables les aules de
l’institut?. Aquesta proposta es pot descarregar des de la web de l’Associació
de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya

http://fisicaiquimica.org/
A més a més, també hi
trobareu informació
sobre l’equipament
Multilog que permet
mesurar la temperatura,
llum i humitat de l’espai
i també l’Àbac
Psicomètric de Givoni.
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• LES ESCOLES DIA A DIA

El CEIP Josep Maria de Sagarra ens ha fet
arribar el primer número del butlletí
Agenda21Sagarra, una iniciativa que té per
objectius donar a conèixer el serveis que
ofereix el barri per fomentar la participació de
les famílies en les activitats d’oci, cultura,
esports i associatives que s’hi ofereixen. Des
de la coordinació de l’A21E us felicitem per
aquesta interessant iniciativa !!

En Carles de l’Escola Sant Joan Baptista ens comenta que l’equip directiu de
l’escola s’ha engrescat a organitzar una granja i els hi agradaria contactar
amb alguna escola d’A21E que en tingui per tal de conèixer la seva
experiència. Si és el vostre cas .... truqueu-nos!

Des del CEE Mare de Déu de Montserrat ens arriba un missatge: … us envio
unes quantes fotos del treball que estem
fent amb la compostadora ... és curiós la
patxoca que poden fer les deixalles!!!. El
compostador el tenim sobre el paviment.
El vam posar sobre un palet i sobre
aquest una malla (d'aquestes de fer
reixes) i al damunt un tros de malla més
fineta ... i a sobre la bèstia amb unes
boletes d'argila cuita a l’interior.

... A partir d'ara hi ha un grupet que
dins la classe de medi natural va
fent el seguiment del que passa
dins la compostadora, intentant
utilitzar els cinc sentits i omplint una
fitxa que va acompanyada d'una
foto... En cinc dies ha aparegut
alguna mosqueta, ha després molta
humitat que s'ha quedat enganxada

a la tapa, alguna cosa ha florit, etc. etc. etc. A l'escola, a més, enguany tenim
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com a eix temàtic la ciència i ens va molt bé disposar d'un recurs més amb el
que fer una “observació científica".
Del Col·legi Sagrada Família ens comuniquen que ja han rebut la revista
Opcions: de moment l'hem posat en un casiller especial a la sala de professors
de secundària i hem informat a tots els professors que ja el poden consultar.
Quan rebem altres números tenim pensat anar actualitzant el casiller i guardar
l'anterior a la biblioteca perquè estigui disponible per a tothom.
Hem pensat que un altra manera d’estimular la lectura de la revista, és
animar als instituts – alumnes i professors – a enviar els seus comentaris
sobre els articles que els hagin resultat d’interès. Què us sembla?

• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Els alumnes i les alumnes de l’Escola Súnion ens proposen conèixer els
projectes que han realitzat per ambientalitzar les seves llars ja que es poden
consultar a la web http://www.sunion.net/sunion.htm. Gràcies per compartir
aquesta iniciativa amb tots nosaltres!

• RECURSOS

Us donem a conèixer alguns recursos als que podeu accedir fàcilment:
Perquè coneguem millor les aus que ens envolten i que
comparteixen els nostres carrers, patis i jardins,
l´Ajuntament de Barcelona i l´Agenda 21 han editat la
guia 23 d´Educació Ambiental, Ocells de Barcelona que
teniu a la vostra disposició al CRBS. Es tracta d´una guia
amb informació gràfica i tècnica de 25 de les aus més
comunes de la ciutat, i s’acompanya d´un CD que recull
la gravació dels sons dels 25 ocells ressenyats a la guia.

Si esteu interessats en aprofundir en la temàtica del soroll, no oblideu de
consultar el recull de recursos sobre Sons i Sorolls que trobareu a l’apartat
Recursos de la web: http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/. I com a novetat,
a l’apartat Documents i + trobareu El manual per a la realització de mesures
de soroll elaborat per l’Ajuntament de Barcelona i Strengths.
Ja podeu descarregar en format pdf de la web de la Fundació Futur el projecte
Menjadors Escolars Sostenibles: http://www.fundaciofutur.org. Si passeu pel
CRBS us en podem donar un exemplar imprès.
Recomanem que doneu un cop d’ull a la pàgina web del CDECT ja que hi
trobeu l’experiència Les energies en el temps del CEIP Dovella. “En parlar de
les energies antigues, vam recórrer als avis i besavis que ens explicaven com
vivien: els meus besavis i avis anaven d’un lloc a l’altre amb l’energia de la
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sang i ajudats per carros de rodes".
http://www.xtec.es/cdec/intercanvi/energia/energia.htm
No us perdeu la revista Ciències pel professorat de primària i secundària que
edita el Centre de Recerca per l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de
la UAB. Hi trobareu experiències didàctiques i treballs pràctics, documents que
inviten a la reflexió, articles per aprofundir en determinats temes, notícies, webs
d’interès etc. També hi trobareu experiències que inclouen temàtiques
ambientals. http://antalya.uab.es/crecim/revista_ciencies/revista/

• US INVITEM A...

... la tertúlia-cafè Lluna Verda del projecte d’Educació en Valors de l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona Educar a través de l’art. En Lluís
Vallvé del CEIPM Arc Iris, compartirà amb nosaltres observacions, reflexions i
propostes al voltant de la pedagogia de l’art; però sobretot, ens encomanarà la
seva passió per viure de manera creativa. Educar a través de l’art ens permet
recuperar capacitats ancestrals oblidades per l’ésser humà, i ens dona la
possibilitat de conciliar matèria i sensació,
pensament i emoció i sentiment i acció. Els
múltiples camins de l’art poden esdevenir
uns elements claus per ajudar a donar
forma al vell anhel de l’educació: que
tothom pugui ser feliç. Serà el dijous, 30
de març de 2006, a les 18h. a la Sala
d’Actes de l’Institut d’Educació, Pça
Espanya 5. Es prega confirmació al
telèfon 93 402 3663 o per correu-e a
imebatencio@mail.bcn.es, abans del dia
28 de març.

... a participar a les properes activitats que es duran a terme al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible sobre la gestió dels recursos hídrics:
Cicle de xerrades:
• Dimecres 22 de febrer a les 18.30 h. El camí de l’aigua. Distribució de

l’aigua al món i modificació del cicle natural: de les fonts d'abastament i la
potabilització fins a la depuració de les aigües residuals. Xerrada-col·loqui a
càrrec de Jordi Pou, biòleg i educador ambiental. Recomanem inscripció
prèvia.

• Dijous 2 de març a les 18.30 h. La gestió dels recursos hídrics. Taula
rodona on s’exposaran les previsions d’abastament d'aigua a la ciutat i els
efectes de la sequera. Hi participaran: Sr. Ramon Arandes, Ajuntament de
Barcelona. Sr. Gabriel Borràs, director de l'Àrea de Planificació de l'Agència
Catalana de l'Aigua. Recomanem inscripció prèvia.
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Visites per conèixer la ciutat
• Dissabte 11 de març a les 11 h. El Museu de les Aigües. Visitarem aquest

museu, un projecte per donar a conèixer els diferents aspectes associats al
consum i a l’ús de l’aigua. En col·laboració amb la Fundació Agbar. Més
informació: CRBS. Imprescindible inscripció prèvia. Places limitades.

• Dijous 16 de març a les 15.30h. Les aigües residuals. Estació
depuradora del Baix Llobregat. Tracta les aigües residuals de part de
Barcelona i de diversos municipis del Baix Llobregat. Permet reutilitzar les
aigües per mantenir el cabal del riu, per regar i per conservar els
aiguamolls. D’aquesta manera es contribueix a la recuperació del delta del
Llobregat i de la seva flora i fauna. En col·laboració amb l’Entitat
Metropolitana del Medi Ambient. Més informació: CRBS. Imprescindible
inscripció prèvia. Places limitades.

• Dimecres 22 de març a les 18 h. Aigua sota la ciutat. Visita al dipòsit
d’aigües pluvials de Joan Miró situat al subsòl del Parc de l’Escorxador.
Permet conèixer com es capta i s’emmagatzema l’aigua de les pluges per
evitar sobrecàrregues del sistema de clavegueram i possibles inundacions i
per facilitar el tractament de les aigües a la depuradora. En col·laboració
amb Clabsa. Més informació: CRBS. Imprescindible inscripció prèvia.
Places limitades.

• Dissabte 25 de març a les 10 h. De font en font. Itinerari a peu per
Collserola. Observarem els canvis i l’evolució paisatgística que ha patit el
parc pels usos agrícoles, forestals i urbanístics. Coneixerem les estratègies
d’adaptació de la vegetació al microclima de la zona i a la disponibilitat
d’aigua. A càrrec de Joan Solé, biòleg i educador ambiental. Durada: 3 h
aproximadament. Més informació: CRBS. Imprescindible inscripció
prèvia. Places limitades.

Secretaria Agenda 21 Escolar
Centre de Recursos Barcelona Sostenible

c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94

agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar

Horari secretaria A21E:
De dilluns a divendres de 8.30 a 18.00 h.

Horari CRBS i SDEA:
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h


