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Notícies de l’Agenda 21 Escolar
Número 14, any 5. Abril de 2006

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Reciclant: més de 100 idees al voltant d’un bric.
La segona edició de la mostra Reciclant ha sigut tot un èxit!!! D’acord amb
l’opinió del públic assistent i dels participants de la taula rodona, el conjunt de
les més de 100 obres que es van exposar mostrava una gran creativitat.

Ens agradarà molt recollir les vostres impressions i
comentaris, per tal de començar a planificar el tema i
l’estructura de la tercera edició! Què us sembla si va
de màquines?

Totes les vostres obres són al CRBS i us agrairem que les vingueu a
recollir abans que es facin malbé. L'horari del centre és de 9.30h a 14h i
de 16.30h a 20h. Us esperem abans de vacances!

Projectes pel curs 2006-2007
Recordeu que el formulari per presentar els projectes pel curs vinent el
trobareu al web (apartat eines) i que la data límit és el 5 de maig. Us animem
a demanar ajut davant de 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.
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Els seminaris continuen ... recordeu que els programes definitius estan
actualitzats al web (apartat eines)

Seminari d’educació infantil (0-6)

Propera sessió: 6 d’abril a les 17.30 h
Lloc: CEIPM Parc del Guinardó. C/ Garriga i
Roca s/n. Tel.. 93 436 86 37 (L4 i L5
Maragall; Bus: 31, 32, 39, 55, 74, 117)
Tema: Reinventem el joc reutilitzant materials
Coordinadora de la sessió: Hilda
Weissmann

Què s’ha comentat de la sessió passada?
... ens hem proposat apropar l’entorn natural
als infants ... es tracta de donar una
perspectiva pedagògica als espais exteriors,
creant un ambient acollidor i bell de contacte
amb la natura, que afavoreixi el joc, la
intimitat, la tranquil·litat ... en definitiva,
mantenir els espais exteriors amb la mateixa
cura que es dedica als espais interiors.

Seminari d’educació primària

Propera sessió: 20 d’abril a les 17.30h
Lloc: CEIP Pau Casals- Gràcia. C/
Providència, 134-140. Tel.. 93 219 53 62 (L4:
Joanic;  Bus: 39, 55, 92, 114, 116)
Tema: L’ecoauditoria de l’aigua: què ha
canviat en el nostre centre?
Coordinadora de la sessió: Irene Montferrer

Què s’ha comentat de la sessió passada?
... fa anys que fem educació ambiental i som
molt conscients que és un procés llarg ...
les mestres de l’escola ens han mostrat els
tallers que fan al parvulari i ens han preparat
un experiment per fer al laboratori. A primària
fan tallers i activitats diverses ... la classe de
5è ha realitzat l’ecoauditoria sobre l’energia.

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

Propera sessió: 6 d’abril a les 15.30 h
Lloc: CEIP Àgora. C/Marné, 2.
Tel.. 93 359 62 80 (metro L4: Llucmajor; L3:
Canyelles; Bus: 71, 122, 31, 47, 73, 76, 82,
173,…)
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?
Alumnes de batxillerat  han presentant uns
treballs de recerca molt interessants sobre el
soroll a l’escola. Les dades mostren que
l’evolució del soroll al llarg del curs augmenta
amb l’increment de les hores de llum ... quan
el soroll no és prou continuat no influeix
sobre la salut de les persones. Posteriorment
l’Óscar Sorolla ha plantejat possibles
solucions per minimitzar el soroll.

Seminari d’educació secundària
Propera sessió: 20 d’abril a les 17.30h
Lloc: Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. C/Nil Fabra, 20.
Tel.. 93 237 47 43
Tema: Aprofitem la memòria per avaluar i
planificar els projectes del curs 2006-2007
Coordinadora de la sessió: Hilda
Weissmann

Què s’ha comentat de la sessió passada?
... ens han mostrat les activitats vinculades a
l’energia que han impulsat en el marc de
l’A21E. .. afirmen que ha estat clau integrar la
temàtica de l’energia en la programació de
les diverses àrees tot facilitant materials i
recursos als diferents departaments i
sobretot, informant constantment a la
comunitat educativa.
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Seminari d’educació especial

Propera sessió: 25 d’abril a les 17.30
Lloc: Escola d'EE ASPACE. c. Tres Pins,
s/n. Parc de Montjuïc. 93 325 83 00
Tema: Biodiversitat: hort
Coordinadora de la sessió: Alba Castelltort

Què s’ha comentat de la sessió passada?
.. una altra escola on es percep la coherència
entre el projecte educatiu, les propostes
didàctiques i la gestió dels recursos ...
l’educació ambiental transpira en tot el què
hem vist ... inclòs l’hort del terrat!

• LES ESCOLES DIA A DIA

Del Parvulari Sant Marc expliquen: el 15 de març vam celebrar el dia del pare,
... i per trencar una mica amb la tradició consumista vam reunir a tots els pares
al pati i els nens els hi van interpretar dues cançons, d’Antonio Flores i d’Eric
Clapton, i els vam convidar a una mica de cava i fruits secs ...

El dissabte 18 de març al CEIP La Sedeta vam celebrar el primer tast de
calçots del nostre hort urbà particular, organitzat pels ganàpies de 6è. En
vam recollir més de 200 i, amb la col·laboració una mica de tots i del Centre
Cívic, vam poder organitzar una calçotada oberta a tothom del barri. Tot
depenent de com vagin les obres de remodelació del pati, previstes per aquest
estiu, esperem l'any que ve poder fer-ne la segona. Des d'ara, hi sou
convidats/des. Salutacions des de l’AMPA del CEIP La Sedeta ... en els
propers dies, trobareu a la nostra web www.sedeta.org, algunes fotos de
l'esdeveniment!!!

Ens ha arribat informació diversa sobre el 75 Aniversari
del CEIP Mossèn Jacint Verdaguer. Podeu trobar el
programa d’actes i celebracions a la seva web:
http://www.xtec.cat/ceip-mcinto-
verdaguer/75aniver/75aniver.htm
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La Lídia Giménez de l’EBM Montserrat ens envia aquesta experiència:
Motivades per les notícies de l’A21E hem iniciat unes experiències amb els
infants amb material reciclat. Al magatzem de l'escola havíem guardat els tubs
de cartró dels rotllos de paper d’embalar. En teníem uns quants de diferent
amplada i llargada, però no eren suficients per a tots els infants. Quan al CRBS
vau oferir tubs de cartró no vàrem dubtar en anar-los a buscar. El primer que
vàrem fer va ser tallar-los a diferents mides per tal de què els infants els
manipulessin sense dificultat, i a més, tallant-los, aconseguíem més quantitat
de tubs per oferir als nens i les nenes.

El resultat de l’experiència va ser molt
satisfactòria. Els infants van deixar
anar la seva imaginació i com a
resultat vàrem tenir muralles de
diferents estils, formes i mides; cucs,
trens, escultures ... alguns infants es
posaven els tubs de cartró als braços i
feien veure que eren robots, d’altres
se’ls posaven als ulls com si fossin uns
binocles ...

Aquest mes de febrer a l'Escola Projecte hem celebrat la Setmana de
l'energia ... hem aturat la dinàmica habitual de l'escola, i des del parvulari fins a
l’ESO hem desenvolupat el tema des de les diferents àrees i de molt diverses
maneres: tallers, experiments, jocs, conferències, pel·lícules, etc., tot
programat i realitzat pels alumnes d'ESO. També alguns pares de l'escola
han vingut  a fer-nos xerrades i demostracions. Fem una valoració molt positiva
d'aquesta experiència: els alumnes s'han conegut millor pel fet de treballar
junts, han demostrat la seva autonomia i implicació a l'hora de plantejar i dur
endavant propostes i tots hem après una mica més d'allò que podem fer per
contribuir a la sostenibilitat.

L’IESM Ferran Tallada us vol fer saber que Expodidàctica ha atorgat el Primer
Premi Innova 2006 de Serveis al programa Ambientech. Aquest premi pretén
reconèixer i donar promoció a tots aquells productes o serveis creatius i
innovadors dirigits a la comunitat educativa. A l’IESM Ferran Tallada estem
molt orgullosos d'haver-hi participat fent les proves d'usuari.
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Des de l’Escola d’EE Taiga ens envien algunes fotos de la diada ecològica
que van celebrar fa uns dies. Les fotos són fetes pels alumnes. Diuen que tot
va anar perfecte.

Amb l’alumnat de P-3 del CEIP La Farigola
de Vallcarca el novembre passat vàrem
iniciar un jardí a les jardineres esglaonades
que hi ha a les escales exteriors que arriben a
l’aula. Vam fer-hi un bon drenatge, vam posar-
hi terra i a cada jardinera vam plantar-hi
segons diferents tècniques: A la primera
jardinera hi vàrem plantar bulbs (amaril·lis,
tulipes, narcisos, jacints, gladiols, dàlies,
begònies, líliums). A la segona, plantes que
es reprodueixen per divisió (cintes) i d’altres
trasplantades (matrimonis i pensaments). A
la tercera, llavors (margarida dels prats). A la
quarta, esqueixos (dos varietats de
tradescància). Estan encantats de veure com
les plantes neixen, creixen, floreixen i es

marceixen, és un transformació total. S’ha guanyat molt en el respecte a les
plantes, no només l’alumnat de P-3, sinó tota l’educació infantil i el cicle inicial,
ja que és el pati on juguen aquests cursos.

... i finalment volem felicitar ...

a l’Isabel Ribera, de l’IES Narcís
Monturiol que ha guanyat el Premi
Ciutat de Barcelona d’Educació!!!
Trobareu un article a Barcelona
Educació, núm. 52 (febrer-març 2006)

(nota apareguda al Barcelona Informació
del març de 2006)
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• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Trobada de Comissions Coordinadores
El passat dia 29 de març ens vam reunir amb 22 joves representants de les
comissions coordinadores de l’A21E dels centres de secundària. Vam compartir
les experiències positives i algunes de les dificultats que ens trobem a l’insti a
l’hora de participar. Va ser una trobada agradable, distesa, ens vam poder
conèixer una mica més i ens vam quedar amb ganes de repetir-la. De moment
tenim una cita pel 8 de juny a l’UPC, a la trobada d’intercanvi i cloenda del curs
escolar. Després de Pasqua enviarem als assistents un resum de la
reunió. Si no has vingut però t’interessa saber què s’ha fet i què s’ha dit,
demana-ho a la secretaria de l’A21E.
Els alumnes han comentat als profes ...
Escola Súnion. L'Annalí i el Jordi m'han vingut a veure i m'han comentat que
ahir els va agradar molt i els va ser útil personalment. Em pregunten si
repetirem...
Escola Vedruna-Àngels. Escric per explicar que la Clara i la Lesley han vingut
molt entusiasmades de la trobada d'ahir. Si el que preteníeu era fer-los costat i
crear expectatives engrescadores ... crec que ho heu aconseguit! M'ho han
explicat amb tot detall i realment s'ho van passar molt bé. Ja esperen quan serà
la propera ocasió. Gràcies! això facilita indirectament la nostra feina a les
escoles perquè tenen una motivació afegida ... Us felicito per la iniciativa!

Benvolguts companys: El passat
divendres dia 24 de març vam
celebrar el 50è aniversari del CEIP
Seat i els alumnes de sisè, amb
col·laboració del director Pablo
Caballero van dissenyar la
maqueta del centre a escala 1:50,
feta amb ¡¡tetrabicks!! Us enviem
la foto i sentim no haver-nos
presentat a la mostra , però degut
als preparatius de la festa no vam
arribar a temps. Comitè ambiental
del CEIP Seat.
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Us enviem la foto de la comissió de
l'Agenda 21 del CM Pont del Dragó.

Els alumnes de la comissió de
participació d'alumnes del CEIP La
Palmera us enviem fotos del nostre
projecte de reciclatge. Els nens i
nenes de primer, han fet el
RECICLART joguines amb materials
reciclats. La seva mascota, és una
nena que es diu Lua i ens dóna bons
consells. Al pati hem posat uns
contenidors per fer la recollida
selectiva, i al vestíbul una capsa de
cartró per la recollida de piles.
Trobem a faltar les vostres frases
per pensar!
Si? doncs perquè no ens ajudeu a trobar-ne més i ens l’envieu?
I també nosaltres ens comprometem a buscar-ne més, d’acord?

Aquest any, a la Institució
Montserrat els alumnes de 5è i 6è de
primària hem començat a participar en
la comissió verda, anant a les
reunions, proposant i tirant endavant
els projectes d’Agenda 21. Els més
petits de l’escola tenen un hort, igual
que els de primària. En canvi, els de
secundària duen a terme altres
projectes relacionats amb la natura i el
medi ambient. Andreu i Xènia de 6è
primària, representants dels alumnes
a la comissió verda.
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• RECURSOS

Campanya 2006 de foment de la recollida selectiva d’envasos: dóna una
vida nova als envasos

L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, juntament amb
l’Agència de Residus de Catalunya, Ecoembes i Ecovidrio,
porten a terme aquesta campanya als municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Entre d’altres accions, es
contempla un servei de suport als centres educatius que
consisteix en la realització d’unes sessions informatives
destinades als escolars des de P4 fins a 4rt d’ESO.

Les sessions tenen una durada mínima d’una hora i les realitza un educador de
la campanya. Consisteixen en una presentació en power point sobre la
recollida selectiva d’envasos (paper-cartró, envasos lleugers i vidre),
informació sobre les possibilitats que té aquest material de ser reutilitzat, de
com pot acabar en un nou objecte (reciclat), i què podem fer per reduir la
quantitat d’envasos que passen per les nostres mans. En finalitzar la sessió es
faciliten uns dossiers de treball per a l'alumnat i una guia pel professorat.
Aquest servei és gratuït i s’oferirà des de mitjans d’abril fins a finals de juny. El
número de sessions és limitat. Les escoles interessades en concertar sessions
poden posar-se en contacte amb la Bea de La Vola, al tel. 93 485 61 59. La
concertació de sessions es farà per ordre de sol·licitud fins exhaurir el
nombre total de sessions disponibles.
Podeu trobar més informació i jocs sobre aquest tema a :
http://www.ecoembes.com/ecociudad/, http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm,
http://www.ema-amb.com/ca/activitat/educacio/index.html

• US INVITEM A...

... la presentació d’una nova guia d’educació ambiental 21 Consells per tenir
un Habitatge Sostenible, a càrrec dels seus autors. Dijous 6 d’abril, a les 19 h,
a la Sala d’Actes del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
(CAATB). Cal confirmar l’assistència al telèfon del CAATB, 932 402 060.

... la fira Biocultura 2006, que tindrà lloc al Palau Sant Jordi del 5 al 8 de maig.
L'associació Vida Sana, membre del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat,
ens ha fet arribar algunes invitacions, vàlides només pel divendres 6 o el
dilluns 9 de maig. Si teniu interès en disposar d’algunes invitacions cal que
ens ho reserveu contestant aquest correu electrònic. Les haureu de venir a
recollir al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

... participar a la Campanya per a la protecció dels rinoceronts – Salvem
els rinos! Es tracta de la cinquena campanya que organitza la European
Association of Zoos and Aquaria, de la qual el Zoo de Barcelona n’és membre
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actiu (http://www.eaza.net). Els rinoceronts han viscut més de 50 milions d’anys
a la Terra. Actualment, però, quatre de les cinc espècies existents es troben en
perill d’extinció, ja que són perseguits per obtenir-ne la banya i el seu hàbitat
està desapareixent gradualment. Els objectius de la campanya són augmentar
la consciència del greu perill d’extinció en què es troba aquesta espècie i
recollir fons per als 13 projectes de conservació de l’Àfrica i l’Àsia existents en
l’actualitat. Entre altres, al Zoo s’han programat activitats per donar a conèixer
la problemàtica dels rinoceronts:
• Parlem dels animals. Per al públic general. El 2n, 3r, 4t i darrer cap de

setmana de cada mes, aquesta activitat estarà dedicada als rinoceronts.
• Matins al Zoo, per a nens de 4 a 11 anys. Els dissabtes 22 d’abril, 27 de

maig i 17 de juny es farà l’activitat Rinoceronts en perill!
• Matins familiars, per a tota la família. Els diumenges 9 d’abril, 7 de maig i 4

de juny es farà l’activitat Rinoceronts en perill!
Més informació: http://www.zoobarcelona.com

... participar al Fòrum L'èxit escolar per a tothom, un objectiu de la ciutat,
els dies 17 i 18 de maig a l'IDEC, i convocat pel Consell Directiu del Projecte
Educatiu de Ciutat de Barcelona i l'IMEB. Consistirà en l'exposició del treball fet
per tres seminaris previs sobre la recerca, la direcció de centres, i els
programes i els serveis per a l'èxit escolar, i en diferents intervencions i debats
sobre les polítiques educatives per a l'èxit escolar dels infants i dels joves de la
nostra ciutat. Per consultar el programa definitiu i fer la inscripció aneu a:
http://www.bcn.es/educacio/pec

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible:
• Balcons plens de flors. Xerrada taller. Es facilitaran consells de jardineria

per omplir de flors els balcons i les terrasses. Es presentaran tècniques
innovadores per facilitar la cura de les plantes i reduir el consum d’aigua. A
càrrec de Rafel Baixas i Xavier Serrano de Greenclass. Dimecres 19
d’abril, de 18.30 a 20.30 h, al CRBS. Imprescindible inscripció prèvia (a
partir del 3 d’abril). Places limitades.

• L’hort en terrats i balcons. Taller teòric i pràctic per aprendre a conrear al
terrat enciams, tomàquets i altres plantes sense utilitzar adobs químics ni
insecticides. Es realitzarà una pràctica de planter. A càrrec de Josep M.
Vallès de Tarpuna Iniciatives Sostenibles. Dimarts 25 d’abril i 2 de maig,
de 18.30 a 20.30 h, al CRBS. Imprescindible inscripció prèvia (a partir
del 3 d’abril). Places limitades. (Cal assistir a les dues sessions.)

• Biodiversitat: nova edició! Presentació de l’edició ampliada i actualitzada
del recull de recursos pedagògics sobre biodiversitat. Es realitzarà una
activitat relacionada amb el tema. Es lliurarà un exemplar del recull als
assistents. En col·laboració amb la Societat Catalana d’Educació
Ambiental i el Museu de Ciències Naturals. Dimecres 26 d’abril, a les 18
h, a la Sala d’Actes del Museu de Ciències Naturals (Parc de la
Ciutadella). Activitat adreçada al professorat i a educadors ambientals.
Imprescindible inscripció prèvia.
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• El cant dels ocells. Aquest taller, amb un mètode propi, dóna la clau per
accedir a la identificació auditiva dels cants dels ocells. A més, l'activitat
s'enriqueix amb una mostra de material pedagògic i literari per aprofundir en
aquesta temàtica. Indicat per als aficionats a l'ornitologia que volen
aprofundir en la identificació auditiva dels ocells, professors de
l'ensenyament formal, educadors ambientals i qualsevol persona
interessada en el món dels ocells i dels seus cants. A càrrec de Pere Alzina,
biòleg, comunicador i consultor ambiental. Dissabte 20 de maig, de 9 a 14
h, al CRBS. (1,5 hores a l'aula i la resta, treball de camp). Imprescindible
inscripció prèvia (a partir del 3 d’abril). Places limitades.

bones vacances!!!

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


