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Notícies de l’Agenda 21 Escolar
Número 13, any 5. Març de 2006

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Agenda 21 Escolar – Curs 2006/2007
Heu rebut el tríptic de la convocatòria per presentar els projectes pel curs vinent?
Trobareu el formulari en versió pdf al web (apartat eines). Recomanem llegir amb
cura les Indicacions per omplir el formulari ja que hem introduït alguns canvis
respecte als cursos anteriors. Us animem a demanar ajut davant qualsevol dubte.
Podeu venir al CRBS o bé us oferim que algun dels assessors vingui al vostre centre
i es reuneixi amb la comissió coordinadora. I recordeu: la data límit és el 5 de maig
(us enviem també un document en word per poder enviar-lo per correu electrònic)

Proposta pels centres que desenvolupen l’A21E des de fa 5 anys (2001/2006)
Un nombre gran de centres han complert un quinquenni i això brinda una bona
oportunitat per fer un reconeixement dels progressos i per enfortir i ampliar el
programa. Tanmateix, aprofitarem l'avinentesa per introduir alguns elements
innovadors, amb un cert caràcter de 'nova etapa' dins la continuïtat. Per explicar-vos
personalment aquesta proposta i tenir l’ocasió de rebre els vostres comentaris, ens
plau de convocar-vos a una de les següents reunions al CRBS: dimarts 21 de març,
a les 15.30 h. o dimecres 22 de març, a les 18.00 h. Us demanem als que no ho heu
fet que us inscriviu quan més aviat millor per correu electrònic o telèfon a la
Secretaria del Programa.

Ja arriba la mostra Reciclant!!! ... però ... on s’han de portar les obres?
Hem rebut obres ben diverses de 22 centres, tot un èxit!!! Ahir es va reunir el grup de
treball per escollir les que han de ser exposades, però en vista de la diversitat i la
qualitat, s’ha considerat oportú exposar-les totes. Entre avui i dilluns avisarem als
participants per correu-e i telèfon. Des d’aquí us confirmem que ens podeu fer arribar
les obres des d'avui mateix i fins a dimecres 22 (màxim a les 14h) al CRBS.
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Us recordem que l'horari del CRBS és de 9.30 a 14h i de 16.30h a 20h. Si només
podeu venir al migdia, aviseu-nos prèviament perquè tot i que el centre està tancat,
acordarem l’hora per a rebre les vostres obres.
La mostra serà els dies 23, 24 i 25 de març, a la sala
d’exposicions de la seu del Districte de Gràcia, a la plaça
Rius i Taulet. La mostra estarà oberta:

• Dijous 23 de 17h a 20h. A les 17h. inauguració de la
mostra i a les 18h. taula rodona “Fent una lectura de
les obres” al Saló de Plens, a càrrec de Carles A. Roig
(fotògraf), Dolors Ferrer i Cristina Carré (especialistes de
plàstica).

• Divendres 24 de 8h a 20h.
• Dissabte 25 de 10.30h a 13.30h.
Tots els centres rebreu el programa definitiu a principis de la setmana vinent per
correu electrònic.

Bancs de Parcs i Jardins
Parcs i Jardins ens ha comunicat que comencem a
tenir alguns dels bancs recuperats disponibles ...
no tots! ja que n’heu demanat més de 250 i s’aniran
recuperant poc a poc. Ara estem en procés
d’organitzar el transport i la instal·lació als centres
(que tampoc és ni serà fàcil). Us podem avançar
que el repartiment  començarà d’aquí a uns dies i
s’allargarà possiblement fins al mes de setembre o
més.
Ja us anirem avisant particularment a cada centre (dels que n’heu demanat) de
quines seran les dates, estratègia d’instal·lació, etc.

Novetats sobre recollida de residus
Després d’anys de treballar conjuntament la Direcció de Serveis de Neteja i la
Direcció de Programes Ambientals, els fruits comencen a madurar!
D’una banda, s’han posat en marxa dos plans pilot, per a poder fer una recollida
segons les necessitats específiques dels centres educatius, en dos zones diferents
(més avall en tornem a parlar). De l’altra, en el pla pilot de Gràcia-St Gervasi-Sarrià
funciona un punt verd mòbil amb disponibilitat setmanal per aquests centres.
Avui, la novetat és que aquells centres educatius que fins ara havíeu hagut de pagar
per la utilització dels punts verds, ja no haureu de pagar. Simplement acreditant que
es tracta d’un centre educatiu, podreu desfer-vos dels residus especials als
diferents punts verds de la ciutat. Esperem que això faciliti i animi la tasca
pedagògica que totes i tots esteu realitzant a diari dins dels centres. Si necessiteu
més informació o bé teniu dubtes sobre què s’hi pot o no portar, poseu-vos en
contacte amb la Cristina (coordinadora de la gestió dels residus a les escoles) ella us
atendrà (residus.escoles@tersa.com).
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A més, la Cristina ens ha enviat aquest missatge sobre el pla pilot de recollida de
residus a Horta-Guinardó: El nou Pla Pilot ja està en marxa!!! Aquesta primera
setmana s’han recollit els residus a tots els centres que participen del pla i sembla,
que per ara, tothom està content.
I de mostra ... un botó:

Pels centres interessats en rebre ordinadors oferts per IBM
Des de la gerència d’IBM ens han promès que la setmana vinent ens confirmaran
quan i on s’hauran d’anar a buscar els ordinadors. Esperem poder-vos enviar la
informació el més aviat possible als centres interessats.

Continuen els seminaris ...
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.

Des del CEIP Font d’en Fargas us informem que ja ha començat el Pla pilot de recollida
selectiva per les escoles. La Cristina (de Siresa) i la Clara (d’Urbaser) van venir a la nostra
escola, van veure com fèiem el reciclatge i la recollida selectiva dels residus i ens van
explicar que s’havia iniciat aquest pla pilot per ajudar a les escoles a tirar endavant els
seus objectius de sostenibilitat i mediambientals. Amb aquesta col·laboració esperem
millorar en aquests aspectes i que els nostres alumnes rebin i vegin que la recollida és
important i que l’Ajuntament també s’hi implica.

A la nostra escola es recollirà la matèria orgànica de dilluns a divendres a partir de les
15,30h, el paper i cartró els dimarts i dijous a partir de les 15,30h i els envasos els dilluns i
dimecres a partir de les 15,30h.

Nosaltres continuem recollint la resta de material i gestionant-lo com sempre. Oli de la
cuina, piles usades, fluorescents ... Esperem que el curs vinent totes les escoles
puguin fer servir aquest pla de recollida.
Agraïm la col·laboració del personal de neteja i molt especialment per la seva dedicació a
la conserge de l’escola la Sra. Matilde i a les cuineres del Centre.
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Seminari d’educació primària i secundària (en horari escolar)
Propera sessió: 23 de març a les 15.30 h
Lloc: Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.
Edifici secundaria. C/ Pere II de Montcada, 8
Tel.: 93 203 12 80 (FGC Reina Elisenda, bus:
22, 75, 64)
Tema: Diagnosis i plans d’acció en relació al
soroll.
Coordinadora de la sessió: Alba Castelltort i
Sandra Saornil, especialista en temes
d’acústica.

Què s’ha comentat de la sessió passada?

… la presentació del tema i la resposta a les
nostres preguntes van estar a càrrec d’un
grup d’alumnes de la comissió de l’Escola
Vedruna Àngels. Feia goig veure un alumnat
tan engrescat!

Seminari d’educació infantil (0-6)

Propera sessió: 23 de març a les 17.30 h
Lloc: EBM La Mar. c. Andrea Dòria, 40
Tel.: 93 221 51 24
Tema: La biodiversistat i la diversitat del joc
Coordinador de la sessió: Joan Solé

Què s’ha comentat de la sessió passada?
… les mestres de parvulari del CEIP El
Polvorí ens han mostrat el seu nou hort i
l’enjardinament del pati.
 ... hem parlat de les possibilitats educatives i
ambientals que ens ofereix un hort i de la
necessitat de vincular l’A21 amb altres
programes que s’impulsen en el centre.

Seminari d’educació primària

Propera sessió: 30 de març a les 17.30 h
Lloc: CEIPM Escola del Mar. c. Gènova, 12.
Tel.: 93 436 47 51
Tema: La integració curricular de les
energies renovables
Coordinadora de la sessió: Irene Monferrer

Què s’ha comentat de la sessió passada?
... s’organitzen sortides sense residus, visites
al punt verd i la recollida selectiva es promou
a través dels responsables ecològics.
...què més podem fer en relació als residus?
un cop lligada la recollida selectiva hem
comentat el repte d’aprofundir amb la
temàtica del consum.

Seminari d’educació secundària
Propera sessió: 30 de març a les 17.30 h
Lloc: IESM Josep Serrat i Bonastre. C/
Marquès de Santa Anna, 4.
Tel.: 93 217 41 42
Tema: Prenem consciència del medi que ens
envolta i estalviem energia. L’experiència de
l’IESM Josep Serrat i Bonastre i presentació
d’uns materials sobre el canvi climàtic de
l’EUCC Mediterranean Center.
Coordinador de la sessió:

Què s’ha comentat de la sessió passada?
L’IESM Narcís Monturiol és un centre que
imparteix cicles formatius de química. Per a
ells el tema dels residus de laboratori és
fonamental i el tenen molt ben treballat, tot i
que el procés que han dut a terme no és
aplicable a un centre d’ESO i Batxillerat
Opinen que l’ambientalització curricular
transversal ha fallat i que l’AC s’ha de fer per
immersió: no cal introduir temes ni matèries
nous!
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Seminari d’educació especial
Propera sessió: 28 de març a les 17.30 h
Lloc: CEE Mare de Déu de Montserrat. c.
Varsòvia 162-164. Tel.: 93 455 76 25
Tema: Biodiversitat: hort urbà
Materials i residus
Coordinadora de la sessió: Hilda
Weissmann

Què s’ha comentat de la sessió passada?
La sessió al CEEM La Ginesta va ser molt
agradable malgrat els inconvenients de la
pluja. Tenen un espai privilegiat que el
professorat sap aprofitar i gaudir. Hem
imaginat diferents propostes d’intercanvi,
esperem que es concretin!

• LES ESCOLES DIA A DIA ...

L’ hort comença a fer goig!!!
Aquest any l’EBM Canigó hem iniciat l’agenda 21 amb un hort, que va ser una
proposta de l’AMPA. És un punt de partida perquè les nostres criatures es
familiaritzin en el complex món de la sostenibilitat.

De la mà d’una de les mares –que es va formar en
els cursos de l’A21E-, vàrem abocar la terra i l’adob
en una taula que ens van regalar els reis mags a la
festa del Nadal. Els nens varen gaudir força de
remenar la terra amb les seves mans ... les classes
dels Bolets i dels Trens, nascuts al 2004, varen
plantar llavors. Per a les mans més petites les
llavors més grosses: faves i pèsols. Els Dracs i els
Gegants, nascuts al 2003, varen plantar les llavors
més petites. Per les mans més grosses les llavors
més petites: enciams, espinacs, raves i bledes.
Quin munt d’hortalisses plantades en un espai
tant petit! No hi podran pas créixer els 30 enciams

plantats. Sort que tenim una mare que s’encarrega i avisa de quan s’ha de regar!
L’interès que varen mostrar els petits ens va sorprendre als més grans però a mida
que van creixent els brots, són els petits els que estan més sorpresos. Sovint a l’hora
del pati els veus abocats al l’hort i, no tingueu por que cap criatura arrenqui cap fulla!
... tot arribarà ... a la festa de la primavera farem un espantaocells, ja que també
tenim interès de que ens visitin les orenetes. Si tot va bé, en aquesta mateixa festa
podrem collir algun “tresor” del nostre hort: faves, pèsols, enciams, raves ... Ja us
enviarem alguna fotografia de la collita !.

Reciclem, aprofitem i amb el que trobem ... ens guarnirem
A l’EBM Fort Pienc vam aprofitar el carnaval per fer les disfresses amb material de
rebuig. Es va proposar a les famílies la seva col·laboració en la confecció de la
disfressa i la resposta i la participació va ser tan i tan positiva que ens fa molta
il·lusió compartir-ho amb vosaltres. El Carnestoltes ens havia vingut amb una
premissa "Reciclem, aprofitem i amb el que trobem ... ens guarnirem!". Tenint en
compte l'edat dels infants vam decidir que faríem un complement per guarnir-nos i
ens vestiríem amb el color del grup (qui pogués) ja que a la nostra escola el nom de
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cada grup d'infants és un color. Així doncs, els complements que vam triar van ser el
següents:
- Grups taronja (lactants), blau i lila (d'1 a 2 anys): un collaret.
- Grups groc i verd (de 2 a 3 anys): un barret.
No donàvem pistes, ni models ni res de res per no condicionar a les famílies. Tots
els barrets i collarets serien molt i molt bonics sense tenir en compte la dificultat
d'elaboració ni la quantitat de material utilitzat. No era un concurs, només era la festa
de Carnaval. Això si! no podia ser comprat ni fet amb material nou. Havia de ser
tot de material reciclat. Les treballadores del centre també ens vam posar mans a
l'obra guardant pots de iogurt, envasos de formatge fresc, garrafes d'aigua, cd's, i
una pila de material que podíem tenir a l'abast de l'escola i de l'entorn de l'escola
(papers de la fruita del mercat del barri...). Totes ens vam dedicar a fer-nos barrets.

El resultat va ser impressionant.

Sembla mentida la quantitat de
creativitat que pot haver-hi
quan treballem plegats!!!

El alumnes de Cicle Superior del CEIP La
Farigola de Vallcarca seguim fent treballs
sobre el so. Aquests dies hem elaborat
murals sobre els diferents nivells del so i la
font que els produeix. Vam passar per les
classes dels petits i ho vam explicar.

El divendres passat 24-02-06 a l’IES Milà i Fontanals vam celebrar la jornada de
“Consum, residu i reciclatge”. Podem dir que va ser un èxit, amb una implicació
majoritària de professor i alumnes. Cada departament hi va participar d’una
manera a una altra. Allò que va cridar més l’atenció per la seva vistositat i originalitat
va ser el llum i els gerros amb flor fets de material reciclat que van quedar
exposats al vestíbul, però sobretot l’arribada del meteorit Xena (UB313) a l’institut.
Durant tota la setmana anàvem anunciat la seva arribada. Havíem aconseguit de
crear un clima d’expectació i de misteri perquè només els alumnes de la
coordinadora sabíem exactament de què anava la cosa. Es tractava d’una escultura
de filferro i penjadors que simulava un meteorit i que contenia alguns animals fets
amb material reciclat pels alumnes de 1r d’ESO.
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Volem agrair a l’Hilda la
idea de començar la
zoologia a partir de la
construcció d’animals
amb material reciclat
que ens ha donat molt
bon resultat a les aules.
Estem contents de poder-
vos comunicar que
l’experiència ha estat tot
un èxit!

La comissió del CEIP N1 de Pràctiques ens diu:
us enviem unes fotos dels nens i nenes de P-3
fent una visita a l'hort. Com podeu veure ja van
creixent els enciams. Estem molt contents!
Aprofitem per donar les gràcies des d'aquí al
CEIP Pegaso que ens ha regalat un
compostador de segona mà. Si voleu veure
més imatges del nostre hort, podeu consultar la
web del centre.

El Col·legi La Merced ens explica: conscients de la importància de la protecció del
medi ambient, hem implantat un Sistema de Gestió Mediambiental, la certificació
EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme). És el primer col·legi a Catalunya que
ha l’implantat. L’EMAS és un sistema de gestió ambiental i d'auditoria a nivell
europeu que promou la millora contínua del comportament ambiental de les
organitzacions. Amb la seva implantació ens comprometem a desenvolupar la nostra
tasca amb el màxim respecte, utilitzant totes les eines que tinguem a l’abast per
millorar el nostre comportament ambiental. Encara que no som una entitat
especialment contaminant, sí que podem ajudar al medi ambient gestionant els
recursos de la millor manera possible per tal de minimitzar l'impacte que es pugui
produir. La implantació d'aquest sistema de gestió mediambiental ha sigut possible
gràcies al suport del Departament de Mediambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Invitació pels estudiants que formen part de la Comissió Coordinadora de
l’Agenda 21 Escolar
Fa uns dies us vam enviar un missatge per convidar a 2 estudiants representants
de la vostra comissió coordinadora a una trobada informal i berenar que tindrà lloc
el proper dimecres 29 de març a les 15.30 (i fins a les 17.30) al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible. La finalitat és compartir un moment distès i
intercanviar anècdotes, assoliments i dificultats que comporta la vostra feina i
responsabilitat dins de la comissió. Recordeu que heu de confirmar l'assistència
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per correu-e o per telèfon abans del dia 24 de març. S'ha hagut de limitar
l'assistència a només 2 persones per problemes d'espai. Ah! i aquesta vegada, els
profes no hi estan convidats! Esperem que us animeu!!!

Som els alumnes de l'EMA Francesc Layret i voldríem comunicar-vos que: El
dimecres dia 15 vàrem anar a recollir les plantes al Viver Tres Pins. Ja les hem
plantat a les nostres jardineres i han quedat molt boniques, ara esperem que creixin i
facin molt de goig als balcons de l'escola. També dir-vos que vàrem rebre la revista
Opcions. La llegim a classe i ens sembla que serà molt profitosa per conèixer
moltes coses noves. Gràcies per tot.

• RECURSOS

Des del CEIPM Patronat Domènech ens fan arribar el link amb un article aparegut a
El País que parla de la proposta de Menjadors Escolars Sostenibles de la
Fundació Futur. Bona lectura!!!
http://www.elpais.es/articulo/elpepiautcat/20060227elpcat_4/Tes/cataluna/Comedore
s/escolares/sostenibles
A continuació teniu un link amb la pàgina de Sostenible en el que aquesta setmana
surt publicada l'experiència de l'Escola Virolai que va guanyar el Premi Acció 21: El
pati, un excel·lent espai per educar. Bona lectura!!!
http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=380161

• US INVITEM A...

... celebrar el dia mundial de l’aigua, que serà el proper 22 de març. Per
commemorar aquest dia, el proper cap de setmana (18 i 19 de març) tindrà lloc al
passeig de l'Arc de Triomf de Barcelona, la vuitena Festa de l'Aigua, organitzada
per la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el
suport de la Diputació de Barcelona i altres entitats. Durant la setmana hi haurà
diverses activitats a la ciutat, informeu-vos-en!!!

... participar del XI mercat d’intercanvi a la Vila de Gràcia, el diumenge 19 de
març, a la Plaça de la Virreina (barri de Gracia). Horari: de 11 hores a 19 hores
Organitza: Xaingra (Xarxa d'intercanvi de Gracia).

... 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. 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.
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... participar al concurs d'educlips (o clips educatius) per a estimular la producció
de programes audiovisuals que afrontin continguts de caràcter educatiu o cultural
amb un to innovador, assajant formes alternatives, més coherents amb els canvis
produïts en les noves generacions d'alumnes i amb les possibilitats de les
tecnologies de la informació i de la comunicació. Trobareu més informació al web
http://www.educlip.net. Hi ha temps fins el dia 1 d’abril.

... reflexionar sobre com es construeix la cultura de pau, també a l'escola i en els
àmbits quotidians. El dia 27 de març es celebra a Barcelona la 3a Trobada
Internacional per la Cultura de Pau 2006. Els dies 23 i 25 de març presentarem
experiències d’intervencions civil de pau, a Barcelona i Figueres respectivament. Si
en voleu més informació, consulteu http://castellpau.novacis.org/trobada06

De la Cultura de Guerra... ... a la Cultura de Pau
Valors Valors
Si vols la pau... prepara la guerra
(preventiva)

Si vols la pau prepara la pau (la justícia)

Construir la pau amb mitjans violents Construir la pau amb mitjans pacífics
Lluitar contra la violència amb accions
violentes

Lluitar contra la violència amb accions
noviolentes

La violència com a darrer recurs La violència no és la solució
Ull per ull: tots cecs Estimar l’enemic i no legitimar la seva

violència

... la presentació de la guia d'educació ambiental 21 consells per tenir un habitatge
sostenible, elaborada pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
i l'Ajuntament de Barcelona. L'acte presentació tindrà lloc a Sala d’actes del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (Bon Pastor, 5) el proper dijous 6
d’abril a les 19 h.

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


