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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Heu enviat la fitxa amb les dades de la vostra comissió coordinadora?
Molts de vosaltres us preguntareu perquè insistim tan en aquest tema ...
… doncs perquè quan un centre envia la fitxa és un bon senyal, vol dir que heu
començat amb l’A21E. Si teniu alguna dificultat per organitzar-la feu-nos-ho saber, ja
pensarem una manera d’ajudar-vos … Esperem el vostre correu electrònic!

Cercant a la web ...
Fa un parell de mesos que hem iniciat la renovació de la nostra web. Ara podeu
trobar-hi molta més informació, documents, eines per fer més fàcil la vostra feina.
Entre les informacions dels centres ens agradaria poder incorporar un link a la web
del vostre centre. Pensem que és una altra manera d’estimular la comunicació i
aprendre els uns dels altres. Per això totes seran benvingudes i incorporades,
envieu-nos l’adreça per correu electrònic a la secretaria.

Esteu a punt d’iniciar un programa sobre l’aigua, o l’energia, sobre el consum
dels materials o la gestió dels residus?
Us sembla una feina complexa? no
teniu massa clar per on començar?
voleu organitzar un itinerari a la mida de
les vostres possibilitats? no teniu la
Guia per fer la ecoauditoria del centre
educatiu?
Les respostes a aquestes i altres
preguntes les trobareu als cursos que
estan a punt de començar. Consulteu el
programa a la nostra web a l’apartat
“eines” i envieu la vostra inscripció
per correu electrònic a la secretaria de
l’A21E. I si teniu algun dubte truqueu-nos! Atenció!! s’ha canviat una data del curs
sobre gestió de l’aigua, consulteu el programa.



Informació sobre horts i jardins escolars
Recentment vam enviar als centres amb projectes sobre biodiversitat informació
sobre la demanda de materials a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Recordeu
que la data límit per enviar el document de sol·licitud és el 2 de novembre.
Moltes escoles truquen o escriuen demanat informació sobre aspectes tècnics
relacionats amb la instal·lació i manteniment de l’hort o del jardí. Les respostes
d’aquestes preguntes formen part del curs gestió de l’hort i del jardí del centre
que comença el proper 27 d’octubre. En la primera sessió es resoldran dubtes per
fer la sol·licitud esmentada amb anterioritat. Els assistents també rebran una
documentació escrita molt pràctica pel desenvolupament del programa que ha
preparat expressament per vosaltres en Joan Solé. Esperem la vostra inscripció!

• LES ESCOLES DIA A DIA ...

L’IES Milà i Fontanals ens comenta que el dia 28 de setembre es va inaugurar
l’escultura per la Convivència a la plaça Josep Mª Folch i Torres. Aquesta
inauguració culmina un procés comunitari al barri del Raval en el que participen
veïns, comerciants i usuaris de la plaça, així com el Casal Municipal de Gent Gran
Josep Trueta i el mateix institut Milà i Fontanals. L’escultura quedarà instal·lada
durant dos anys a la plaça, envoltada de cinc torretes que representen els cinc
continents, amb plantes i flors autòctones de cadascun d’ells. Representants de
veïns i col·lectius usuaris de la plaça mantenen el compromís de vetllar per la
cohesió de les cultures i generacions que conviuen al barri.

Com fer més sostenible la nostra escola
En Francesc Roma, tècnic referent de
l’A21 al Districte de Gràcia ha tingut una
molt bona idea per ajudar als col·legues de
l’oficina a estalviar paper a la impressora
i una iniciativa semblant ens han explicat
que s’implementa a l’Escola Betània –
Patmos: o bé informar, o bé imprimir per
defecte a dues cares. El mateix podríem
fer amb les fotocopiadores ...
Senzillament: fer-ho ben fàcil a tothom!



El professorat de la Comissió d’Ambientalització i Sostenibilitat de l’IESM Bosc
de Montjuïc, pertanyent als departaments d’expressió, ciències, lletres i tecnologia,
amb la col·laboració del sistricte de Sants-Montjuïc i el CRP Sants-Montjuïc,
ofereixen d’octubre de 2005 al maig de 2006, unes sessions de treball per alumnes
de 5è i 6è de primària sobre l’energia fotovoltaica.
Amb quins objectius?
• Apropar el coneixement de les

tecnologies i la gestió de les energies
renovables als escolars.

• Investigar les característiques de
l’energia fotovoltaica des de la
interdisciplinarietat.

• Educar en l’adquisició d’hàbits i
conductes sostenibles. Establir un pont
curricular i de comunicació entre
primària i secundària.

• Col·laborar en la consecució dels
objectius de l’Agenda 21 de Barcelona.

Per més informació i inscripcions: a l’IESM Bosc de Montjuïc. Av. Miramar, s/n.
08038 Barcelona. (Sants-Montjuïc). Tel.: 93 441 02 21 - Fax: 93 443 13 53. Correu-
e: a8054848@xtec.net. pàgina web: www.bcn.es/boscmontjuic

• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Donem un segon pas!
Com que el nombre d’estudiants interessats en fer-se càrrec de la comunicació via
correu electrònic augmenta dia a dia, hem pensat que valia la pena donar un segon
pas i obrir una secció adreçada a tots vosaltres!
Us animem a enviar-nos preguntes, comentaris, suggeriments, crítiques,
fotografies, … i ens comprometem a difondre’ls.
La frase d’aquesta quinzena pertany al pensador i pacifista indi M. K. Gandhi i diu:

Llegint les notícies recents sobre el drama dels immigrants, hem pensat que aquesta
és una idea que valdria la pena analitzar. No us sembla?
Ja teniu cartellera de l’A21E? Heu trobat un racó per col·locar les frases? Heu
pensat una manera de difondre-les i promoure debats?

Cal viure senzillament per tal que altres puguin, senzillament, viure

mailto:a8054848@xtec.net
http://www.bcn.es/boscmontjuic


• RECURSOS

Durant la cloenda del curs passat, i més concretament
quan els colegues de secundària estaven a l’UPC en
l’intercanvi d’experiències, se’ls va oferir la possibilitat
d’una subscripció gratuïta d'un any a la revista
Opcions, publicació dedicada a temes de consum
(http://cric.pangea.org). Els instituts i escoles de
secundària que estiguin interessats en una
subscripció per un any haurien d’enviar a la secretaria
del programa un missatge electrònic demanant-la.
Teniu temps fins el dilluns 31 d’octubre.

Del Programa de Promoció de la Salut de l’Institut d'Educació - Ajuntament de
Barcelona ens notifiquen que a l'adreça: www.bcn.es/educacio podeu trobar els
"Materials presentats a la IV Jornada sobre Camins Escolars" del dia 5 d’octubre.
L’accés és als arxius PDF amb els continguts de les presentacions. Més informació
a: promociosalut@mail.bcn.es, tel: 93 402 35 26

• US INVITEM A...

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:
• Ateneu d’Educació Ambiental.

La Societat Catalana d’Educació Ambiental
(SCEA), en col·laboració amb el CRBS,
continua aquest programa de formació adreçat
a educadors ambientals tant en l’àmbit formal
com no formal.
L’Ateneu d’Educació Ambiental té com a
objectius intercanviar experiències i recursos i analitzar les accions educatives
dutes a terme pels participants. Són 10 trobades quinzenals, la primera serà el 2
de novembre al CRBS. Coordinadora: Hilda Weissmann. Podeu confirmar les
dates, l’horari i la vostra assistència al CRBS o bé a l’SCEA (tel. 93 488 29 79,
scea@pangea.org)

• Art d’hivern: educació artística i ambiental. Dimecres 9 de novembre, a les
18.30 h., es presentarà el projecte educatiu desenvolupat a Finlàndia durant els
anys 2002-2004 amb l’objectiu de sensibilitzar nens i adults envers el medi
ambient mitjançant la pràctica de l’escultura amb gel i neu. Ulla Taipale,
enginyera i comunicadora ambiental i Cristóbal Montesinos, arquitecte, varen
treballar en l’organització del projecte i ens explicaran la seva experiència. .
Podeu confirmar la vostra assistència al CRBS.

http://cric.pangea.org
http://www.bcn.es/educacio
mailto:promociosalut@mail.bcn.es
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Convenció dels Signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
El dijous 20 d’octubre es va celebrar al Campus Nord de la Universitat Politècnica de
Catalunya la Convenció dels Signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
La trobada entre els actors de l’agenda 21 va ser distesa i tothom va fer noves
coneixences ... que esperem que ben aviat comencin a fructificar!!!

Felicitem a tots els assistents dels centres educatius per la seva contribució i el seu
entusiasme!!!

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
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