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Notícies de l’Agenda 21 Escolar
Número 12, any 5. Març de 2006

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Ja preparem el nou curs 2006-2007 amb forces novetats!!
El programa Agenda 21 Escolar enguany fa 5 anys!
Poc a poc s'ha fet gran en tots els sentits i estem
contentes d'aquesta evolució. D’aquí a pocs dies
rebreu per correu ordinari el tríptic on s’anuncia la
convocatòria pel nou curs escolar 2006-2007 i on
trobareu aquest nou logo del programa, us agrada?
Hi haurà més novetats que ja anireu coneixent!!!

El pla pilot de recollida selectiva comença a Horta-
Guinardó
Des de Siresa la Cristina ens informa que el proper dilluns dia 6 de març s’inicia la
recollida selectiva integral a les 11 escoles del pla pilot del districte d’Horta-
Guinardó. Ja s’han repartit els bujols i els contenidors necessaris. L’horari previst és
de 14.50 a 17.15 hores.
Esperem que tot vagi sobre rodes! I també els vostres comentaris!

Reciclant!!!
Ja ho veieu, estem mobilitzats!!!
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Ja ens han començat a arribar fitxes i imatges ... felicitem als que ja us heu atrevit ...
i us animem a fer-ho a la resta, que queden pocs dies!!! El termini per enviar-nos
les fitxes és el dia 8 de març.
Recordem que 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). Teniu més informació
en el dos darrers Notícies. La fitxa -que vam enviar en la darrera tramesa- també la
podeu descarregar de la web. Continuarem informant ...

Campanya “Ningún niño boliviano sin libro”
Us informem que a partir de dilluns podrem
enviar per correu electrònic el cartell en pdf
perquè pugueu difondre la campanya de
recollida de llibres per Bolívia als centres.
Tothom que ens ha notificat l’interès de
participar-hi rebrà el document i més informació
i materials. Si encara no ho heu fet, només cal
que ens feu arribar un missatge electrònic a
la secretaria de l’A21E i us mantindrem
informats!!! A més, tota la informació i els
materials estaran disponibles a la web de l’A21E
a partir de dilluns. Els qui vulgueu el cartell
imprès l’haureu de recollir al CRBS.
Recordeu que la recepció dels llibres s’ha
previst entre el 27 i el 31 de març a:
1) Punt central, per a tothom:

• Aula Ambiental del Punt Verd de la
Sagrada Família. C/ Lepant 281-283 (cantonada Provença):
www.aulambiental.org

2) Altres punts de recollida per districtes:

• Districte de Sant Andreu: us en podeu informar al web del CRP de Sant
Andreu, que ja ha començat la difusió de la campanya: www.xtec.net/crp-
santandreu/.

• Districte de Sants-Montjuïc: Centre de Documentació Artur Martorell. Plaça
d’Espanya 5. Poseu-vos en contacte amb la Maribel Méndez: 93 402 36 35.

• Districte de Ciutat Vella: estem pendents que ens confirmin com i on, però
podeu posar-vos en contacte amb el CRP de Ciutat Vella, amb en Joan Mateos,
Tel.: 93 301 55 30.

• Districte Sarrià, zona de Vallvidrera: estem pendents que ens confirmin la seva
participació com a punt de recollida les següents entitats: Punt d'Informació del
Parc de Collserola, Associació de Veïns de Vallvidrera i/o Biblioteca Josep
Miracle, Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán. Els interessats escriviu-
nos per correu-e i us ho confirmarem tan aviat com puguem.
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Us interessa tenir algun ordinador més al centre?
El director de projectes d’IBM, ens ofereix una bona quantitat d’ordinadors
personals (PII amb 128 i 256 Mb de Ram). Ens comenta que fins ara han estat
funcionant sense problemes en una empresa que els canvien per uns de més
potents, es troben en molt bon estat, i els ofereixen als centres perquè puguin ser
útils! Si us interessa aquesta oferta, envieu-nos un missatge electrònic el més
aviat possible!

Continuen els seminaris amb molt d’interès per part dels assistents ...
Us recordem la data, lloc i tema de les properes sessions. 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.

Seminari d’educació infantil (0-6) Seminari d’educació primària i
secundària (en horari escolar)

Propera sessió: 9 de març a les 17.30 h

Lloc: CEIP El Polvorí - carrer Camí del
Polvorí 8-10 – Tel.: 93 332 74 96 (Bus 13)

Tema: Iniciem un projecte d’hort per
començar un programa d’educació ambiental

Coordinadora de la sessió: Alba Castelltort

Propera sessió: 9 de març

Lloc: Escola Vedruna-Àngels - Plaça dels
Àngels, 3 – Tel.: 93 318 62 98 (metro L1 i L3
Catalunya)

Tema: Evolució al llarg dels anys de la
participació dels membres de la comunitat
escolar. Reptes, facilitadors i dificultats.

Coordinadora de la sessió: Irene Monferrer

Seminari d’educació primària Seminari d’educació secundària
Propera sessió: 16 de març a les 17.30 h

Lloc: CEIP La Sedeta – c/ Indústria, 67-73.
Tel.: 93 207 24 43 (Metro L5, Sagrada
Família, L4 Joanic, bus 15, 20, 45, 47).

Tema: Residus: com hem reduït el paper
d’alumini i organitzar sortides sense residus.

Coordinadora de la sessió: Alba Castelltort

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.

Coordinador de la sessió: Joan Solé

Seminari de formació ambiental per a
monitores i monitors (sessió
extraordinària)

Propera sessió: 9 de març a les 9.30 h

Lloc: CRBS

Tema: Taller de reciclatge amb materials de
rebuig

Coordinador de la sessió: Albert Gil
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• LES ESCOLES DIA A DIA ...

La classe dels conills (P3) del CEIP Baloo de Barcelona fa uns dies vam plantar
pastanagues a l’hort de l’escola. Ens van explicar com era d’important que les
llavors quedessin ben tapades amb la terra per tal que poguessin germinar i perquè
així els ocellets no se les menjarien. Tot d’una ens vam preguntar que més podríem
fer per protegir les nostres pastanagues i vam resoldre de construir un
espantaocells a la classe.

Aquesta decisió, nascuda de manera
espontània, va esdevenir un petit
projecte que ha comptat amb la
participació entusiasta de tots els
infants. A partir de la conversa i de
l’observació de diferents dibuixos
d’espantaocells, vam anar decidint
quines coses volíem fer i amb quins
elements el construiríem. Vam anar
enumerant les parts que hauria de
tenir: Dues mans, un nas, dos ulls, ...
les peces de roba que caldria posar-li:
un abric, un barret, un mocador per si
té mocs, ... i fins i tot com podríem

construir algunes d’aquestes parts. També vam discutir si volíem que fos un
espantaocells noi o noia. En petit grup hem anat construint cada una de les parts
que havíem decidit i hem pogut observar com anava prenent forma. No cal dir que
l’experiència ha resultat molt rica i engrescadora i l’espantaocells ja està
vigilant el nostre hort.

Des de l’Escola Sant Gregori ens notifiquen que ja tenen els resultats del treball de
la gent de 4art d’ESO sobre la contaminació acústica al menjador de l’escola i que
els han penjat a la web: www.santgregori.org, podeu veure què passa a Massa
soroll en el menjador: Els hem trobat molt interessants ... ens explicareu quines
solucions plantegeu?

• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Hola sóc la Clara, l’alumna coordinadora de la de la comissió ambiental de l'Escola
Vedruna - Àngels. Vam fer la segona reunió d'alumnes i puc dir que va anar força
bé. Molts dels objectius que ens havíem plantejat els hem assolit: canviar tots els
cartells informatius de l'escola pel que fa a l'estalvi de llum i aigua, hem pintat les
papereres del pati de groc per tal que es pugui dur a terme el reciclatge de plàstic i
hem tornat a repartir cartells informatius engegant així per segon cop aquesta
campanya, que pel que veiem, va millor que altres anys. A la comissió d'alumnes
se’ns va plantejar la possibilitat d'assistir i participar a la sessió del seminari de
l'agenda 21 que es durà a terme a la nostra escola el dia 9 de març on es parlarà del
funcionament de la nostra comissió mediambiental. Estem encantats de que
se’ns hagi fet aquesta proposta. Per acabar, dir-vos que a part de revisar la feina
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ben feta, a la comissió hem tingut forces idees pel que fa a l'eix d'aquest any de
l'agenda 21 a l'escola "la salut a l'escola", ja us anirem informant!

Des del CEIP Bosc de Montjuïc ens
informen: Fa tres anys es va
recuperar un tros de terra on
antigament s’havia sembrat i vam fer
un hort. També tenim un hivernacle
on fem el planter i un petit estany
amb peixos i nenúfars. Nosaltres
els nens i nenes i també els grans
vam plantar llavors i ara tenim tot
tipus de verdures d’hivern com
cebes, bledes, bròquils, enciams,
pèsols, pastanagues, alls i carxofes.
A l’estiu tenim gerds, móres i altres
fruits del bosc. Tenim varis fruiters com un cirerer, un pomer, un presseguer, un
llimoner, ... Com podeu imaginar és bastant gran! L’hort està situat a la part més
freda del gran solar de l’escola. Actualment la terra de l’escola és molt fèrtil, tenim
molta feina que gairebé no donem l’abast. També tenim una estació meteorològica
dins de d’hivernacle. A l’escola hi ha temperatures molt fredes, doncs estem a dalt
de la muntanya de Montjuïc. A l’hort hi participem tots.

El parvulari, el cicle inicial i cicle mitja amb la Maria i la Mercè fan el cultiu de les
verdures i després escriuen en una fitxa del que han treballat aquell dia. Nosaltres,
el cicle superior, aquest any fem el compostatge amb les nostres tutores i totes
aquelles feines que els més petits no poden fer. Aquest hivern, els enciams es van
glaçar i els vam haver de llençar i plantar-ne de nous. També es glaça la superfície
del petit estany on hi viuen peixos. Alguns ocells s’han menjat les llavors i en vam
haver de plantar de noves. Al voltant de l’hort per espantar els ocells hem fet un
espantaocells digital amb CD’s vells ... molt guai! Us hem explicat unes quantes
notícies fresques i de molta actualitat. Fins aviat. Jou, Meritxell i Ferran, alumnes
de 6è.
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Els nois i noies de 3r d’E.S.O de l’Escola Sadako hem estat seleccionats per a
representar Catalunya en el II Ecoparlament Europeu. En aquests dies estem
desenvolupant un estudi sobre la mobilitat al voltant de la nostra escola. Més
endavant anirem a València on les escoles representants de Múrcia, les Illes
Balears, València i nosaltres mateixos compartirem els resultats dels projectes
ambientals respectius. Aquestes 4 comunitats culminarem els nostres estudis
escrivint unes cartes obertes dirigides als científics. Altres comunitats redactaran
cartes dirigides als polítics, als mitjans de comunicació i a les ONG. Finalment, a
l’octubre, aquestes cartes es portaran a París on les compartirem amb els
representants de la resta de països participants. Si esteu més interessats en
conèixer el nostre projectes o el d’altres escoles participants podeu consultar
la plana web: http://www.eyep.info

Som els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior d’Integració Social de
l’Escola Sagrat Cor de Sarrià. Us volem fer cinc cèntims sobre el nostre projecte de
medi ambient, que té com objectiu sensibilitzar els nens del nostre barri (Sarrià -
St. Gervasi) sobre la importància de la reutilització i el reciclatge de materials d’ús
domèstic. A la Plaça de la Vila, cap a les 17.00 h els nens del barri que van
participar-hi van veure una petita obra de teatre representada per nosaltres. Un
d’ells: el Simonet, era una bola del món que tenia dues cares: una corresponia a la
cara trista i bruta de la Terra i l’altra a la cara neta i ecològica. Aquest personatge
aconsellava i educava a tres follets bruts i malcarats que embrutaven el seu entorn
amb tota mena de deixalles. Seguidament, els nens van participar en un joc on
havien de llençar diferents materials de rebuig en els contenidors adients. L’última
activitat va ser  fer una decoració de Nadal amb el material que ells triessin. Valorem
aquesta activitat molt positivament tant que la repetirem amb altres
temàtiques. Teníem moltes ganes de dir-ho!!!

• RECURSOS

Teniu a la vostra disposició en préstec al CRBS-SDEA l’exposició itinerant si a
Kioto!, produïda el curs passat per l’Associació Barnamil. Consta de 6 plafons a
color amb marc de fusta de mides 100 x 70 cm per exhibir només en interiors (no
tenen suport, s’han de fixar a la paret o en una superfície plana), i s’acompanya per
un fulletó DIN-A4 de 8 pàgines a color.
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S’acaba el termini per presentar-se al 9è Concurs d'Idees Ambientals i
Sostenibles: + Eficiència =   - CO2,  Kyoto més a prop. ... teniu alguna novetat
per a presentar-vos-hi??? Recordeu que l'objectiu és premiar aquells que proposin
accions innovadores i aplicables per reduir el consum d'energia i estalviar el
consum de recursos. El concurs l’organitza la UPC amb el suport de l'Ajuntament
de Barcelona, l'EMMA i la Diputació de Barcelona. Hi ha dues convocatòries: la
convocatòria oberta a centres educatius i entitats ciutadanes i de lleure, i la
convocatòria d'accions aplicables en l'àmbit universitari. Ambdues estan dotades
amb premis de 2.400 € i 1.200 € per al 1r i 2n classificats de cada categoria. El
termini per presentar propostes està obert fins el divendres 24 de març de
2006. Més informació: http://www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals

• US INVITEM A...

... la presentació del projecte Counselling Adolsecents: sexualitat, afectivitat i
gènere. Un nou repte a Secundària, organitzada per INCLOU, Associació de Gais i
Lesbianes en l'educació, i ACORD (Assessorament i Counselling a dones lesbianes).
La presentació serà a càrrec d'Àngels Amigó, membre de l'associació ACORD.
Dimarts 7 de març a les 18.30h, a la seu de la CGL, Carrer Finlàndia 45 (metro
Plaça de Sants). Per més informació, podeu visitar la web: www.inclou.org, o bé
trucar a l'IMEB: 93 402 36 02.

... la presentació de la guia d'educació ambiental Fes-te amic dels boscos,
elaborada per Greenpeace i editada per l'Ajuntament de Barcelona. La guia fa un
repàs a l'estat de salut dels boscos del planeta i planteja un seguit de propostes per
millorar la nostra relació amb els boscos. L'acte tindrà lloc a l'Espai Balmes d'Abacus
(C/ Balmes 163) el proper dijous 9 de març a les
18.00h i comptarà amb la participació de la la
Sra. Imma Mayol i del Director Executiu de
Greenpeace, el Sr. Juan López de Uralde.

... participar als Diàlegs del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona, de l'Àmbit de
Lleure i educació no formal Altres ocasions per educar. Tindrà lloc el proper 15 de
març a les 18h al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, c/Montalegre 5.
Cal confirmar l'assistència al punt d'atenció de l'IMEB al tel. 93 402 36 63, o al correu
electrònic: imebatencio@mail.bcn.es.

... la presentació del número 17 de Paper de Sostenibilitat El dret a l’alimentació i
els drets fonamentals, a càrrec dels autors. Dimarts 21 de març a les 19h, al
CRBS. En col·laboració amb l’associació Ecoconcern-Innovació Social. Es lliurarà un
exemplar de la publicació als assistents. Recomanem inscripció prèvia.
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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 dijous de 8.30 a 18 h. Divendres de 8.30 h a 14 h

Horari CRBS i SDEA:
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h


