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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Els monitors i les monitores participeu a l’Agenda 21 Escolar?
El proper 15 de novembre a les 9.30 h comença una nova proposta de formació
pels monitors i monitores.

Al llarg de 10 trobades us oferim un espai
d’aprenentatge, d’intercanvi, de coneixement
de recursos diversos i innovadors per portar
a terme la vostra activitat educadora i així
sentir-vos part del procés d’ambientalització.
Esperem comptar amb la complicitat dels
claustres per animar i facilitar la vostra
assistència. Per correu ordinari rebreu més
informació. Tanmateix trobareu el programa
a la web, i recordeu que cal inscriure’s
abans de la primera sessió!!

Primeres tasques de les comissions coordinadores
Si ja teniu definit qui sou, què fareu i com us organitzareu, és lògic que la propera
tasca sigui planificar les primeres accions de la vostra A21E. A l’apartat eines de la
web trobareu com a suggeriment una taula de planificació en versió word per
omplir i enviar a la secretaria del programa i -com ja comença a ser habitual- a
l’apartat DOCUMENTS i +, hem inclòs algunes reflexions i exemples. Esperem que
us sigui d’utilitat, però si teniu un altre model, també serà ben rebut. Recordeu que ...

... no es tracta d’omplir taules per una finalitat “burocràtica”. Volem oferir-vos eines
que us ajudin a organitzar la vostra feina així com per definir i comunicar-nos les
vostres necessitats d’ajut. Recordeu que si la comissió coordinadora es troba una
mica perduda pot demanar un assessorament al centre.

Si us interessa conèixer la proposta de formació...
... consulteu el programa de cursos a la web o truqueu a la secretaria per demanar
més informació. Tots els cursos estan en marxa i estan adreçats als centres o
professorat que inicien un tema nou: aigua, energia, biodiversitat, materials i
residus.



Sobre el debat curricular
Des de fa uns dies tenim a les nostres mans el document pel debat curricular que
ha elaborat el Departament d’Educació on s’invita al professorat a fer-hi
aportacions. Trobareu tota la informació a la web del departament:
http://www.gencat.net/educacio/debatcurricular. Pensem que els centres de l’A21E
tenim el compromís d’expressar els nostres punts de vista. Es per això que en el
marc de l’Ateneu d’Educació Ambiental, hem programat una sessió d’anàlisi
col·lectiu dels aspectes vinculats a l’educació per la sostenibilitat i d’aquesta
manera poder oferir la nostra percepció i possibles suggeriments. Us invitem a:
§ llegir en especial el capítol “Desenvolupament personal i ciutadania”.
§ promoure una sessió de debat a la vostra comunitat educativa (a la web hi ha

unes preguntes que us poden orientar)
§ participar a la sessió d’intercanvi d’opinions que farem el dimecres 30 de

novembre a les 18.00h, a la sala de reunions del districte de Gràcia, c/ Francesc
Giner núm. 51, 1er (a 20m de la plaça Rius i Taulet). Us hi esperem!

• LES ESCOLES DIA A DIA ..

De l'Escola Pia Sant Antoni ens escriuen:
estem molt engrescats amb l'hort. Aquest
curs hem provat l’associació de cultius i
també hem provat un substrat nou pels horts
urbans. El resultat ha estat excel·lent, tenim
enciams, raves i calçots en una mateixa
taula. També hem sembrat pèsols en una
altra taula però encara no han sortit.
Participarem a la 2a calçotada urbana (tal
com vàrem fer el curs passat) i estem molt
animats amb els nostres cultius.

De l’IESM Ferran Tallada ens comenten:
hem treballat els temes de l’aigua i de l’energia amb un programa interactiu
d’educació ambiental i estem molt satisfets del resultats. Recomanem que visiteu
el portal educatiu de ciències, tecnologia i medi ambient per a l’ESO, el batxillerat i
els Cicles Formatius www.ambientech.org. Com que l’hem trobat molt interessant, en
donem més informació a l’apartat de recursos.

http://www.gencat.net/educacio/debatcurricular
http://www.ambientech.org


Des del CEIP El Sagrer ens envien una notícia il·lustrada sobre el racó de tardor.
El cicle inicial ha guarnit el racó de
l'entrada de l'escola amb la intenció de
sensibilitzar a tota la comunitat del
Sagrer sobre el tema de l'aigua. Els
nens i nenes de primer han estat
pensant i elaborant un llistat de quines
coses es poden fer amb l'aigua. I ho han
escrit en les gotes d'aigua que cauen
dels núvols. I els nens i nenes de segon
han pensat de quina manera podem
estalviar l'aigua. Ho han escrit sobre l'Arc
de Sant Martí.

• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Avui us animem a jugar i a enviar-nos la vostra opinió
A la web de l’ Agència Europea del Medi Ambient hem trobat un joc que ens ha
semblat força interessant: http://www.honoloko.com/. De totes maneres ens
agradaria conèixer l’opinió que en teniu l’alumnat. Podeu jugar amb els companys i
companyes i enviar-nos els vostres comentaris? I si de casualitat heu trobat altres
jocs ambientals interessants a Internet ... podríeu enviar-nos les adreces? ... és clar!
sempre que siguin recomanables!!!
Aquesta setmana hem canviat la frase per un conte anònim molt breu, a veure què
us sembla:

Trobeu alguna relació entre aquesta història i el problemes de convivència dins o
fora de l’escola? Ens agradaria que si teniu temps de reflexionar-hi, ens escrigueu
algunes ratlles!!!
… esperem les vostres frases, contes o anècdotes … ja que en aquest espai…
els alumnes teniu la paraula!!!!

Hi havia un vegada una reina que s’aprimava i s’aprimava … una mica
massa. De veure-la tan magra, el rei es va espantar i va cridar al seus
metges, que li van receptar mil medicines. Però tot i així, la reina es moria.
Un dia el rei va veure la dona del seu jardiner molt feliç, i li va preguntar el
perquè. ”Li dono la carn més barata, mon rei, carn de llengua”. Aleshores el
rei va donar a tastar a la reina tot tipus de llengües, fins i tot les d’estranys
animals, però la reina continuava morint. Desesperat, va ordenar al jardiner
que se l’emportés amb ell i que li donés aquella carn miraculosa. I al cap
d’un temps, la reina es va curar. El rei emocionat, va demanar al jardiner
una explicació: “Li he donat carn de llengua, senyor: la vaig deixar parlar i
la vaig escoltar”.

http://www.honoloko.com/


• RECURSOS

Avui va de patis!
Molts dels programes de l’A21E inclouen transformacions als patis dels centres. Si
és el vostre cas, i sou mestres d’educació infantil, no podeu deixar de llegir El jardí
dels secrets de Penny Ritscher, de la col·lecció temes d’infància de l’Associació
Rosa Sensat. És un llibre provocador i intel·ligent, que desgrana les moltes
possibilitats que un jardí ofereix als infants.
I pels instituts...
El mes de setembre vem veure a TV3 el programa “Començar de nou”. Està gravat
a l’IES Can Puig de Sant Pere de Ribes i tracta d’una manera emotiva i molt
professional la tasca educativa que fa el professorat i l’alumnat a l’arribada de nois
i noies d’altres països. Hem comprat a TV3 el DVD que oferim en préstec als
centres interessats en aquestes temàtiques: per organitzar un debat amb tot el
claustre, amb l’AMPA, etc.
... i per a tothom, un parell de propostes lúdiques:
Centre de la Platja
Aquesta tardor Parcs i Jardins ha posat
en marxa el Centre de la Platja, situat
als porxos de la platja de la Barceloneta,
davant de l'Hospital del Mar, a peu de
sorra. Aquest centre vol ser el lloc de
referència per a les platges de la ciutat,
des d'on es facilitarà informació i es
difondrà l'ús de la platja des del punt de
vista lúdic, social, ambiental i esportiu.
El centre obrirà les portes els caps de
setmana i festius, els dissabtes d'11.00 a
13.30 h i de 16.00 a 17.30 h i els
diumenges i festius d'11.00 a 13.30 h.
Durant el primer període, fins el 18 de desembre, s'han programat activitats de tipus
lúdic i formatiu per a tothom (vegeu les del mes de novembre a l’apartat Us invitem
a ...). També trobareu més informació a la web de Parcs i Jardins:
www.bcn.es/parcsijardins, i també us informaran al telèfon 010.
Programa Ambientech
És un programa educatiu d'accés lliure que pretén difondre i facilitar l'aprenentatge
de les ciències, la tecnologia i el medi ambient en la població juvenil mitjançant una
metodologia activa i innovadora que impulsa la utilització de les TICs a l'aula.
Tracta 3 temes: aigua (un recurs indispensable per a la vida), energia (el motor de
la societat) i casos pràctics. Estructura la web en dos apartats: aula didàctica i
aula de debat. Permet un aprenentatge actiu i motivador en el qual es promou que
l'alumnat actuï de manera autònoma i responsable. Ofereix orientacions per
relacionar aquestes activitats amb el currículum. Encara que alguns apartats estan
encara en construcció, el que ofereix és molt interessant i de fàcil aplicació a l'aula.
Connecteu-vos-hi!!!: www.ambientech.org

http://www.bcn.es/parcsijardins
http://www.ambientech.org


§ US INVITEM A...

... repensar la nostra relació amb el planeta ...
assistint a la jornada "No et mengis el món.
Sobirania Alimentària, Deute Ecològic i model de
consum agroalimentari" organitzades per la
Campanya No et mengis el món formada per
l'Observatori del Deute en la Globalització,
Veterinaris sense Fronteres, la Xarxa de Consum
Solidari i Acció Ecologista. La jornada tindrà lloc el
proper 5 de novembre, a partir de les 10 h del matí,
a l’Hotel d´Entitats Espai Ciemen (www.ciemen.org),
a la Sala d´Actes. C/ Rocafort 242, bis (a l´alçada de
C/ Còrsega). Tel. 93 444 38 00. Bus 41: parada

Rocafort (Còrsega-Rosselló), Metro L5: parada Entença. (Atenció: NO és al Pati
Llimona tal i com havia estat anunciat). Per més informació i conèixer el contingut de
la jornada, podeu connectar-vos a la web: http://www.noetmengiselmon.org/

... a les properes activitats del mes de novembre del Centre de la Platja, al Passeig
Marítim de la Barceloneta, a nivell de la sorra davant de l’Hospital del Mar. Totes les
activitats són gratuïtes i tothom hi és benvingut. Les places són limitades i no cal
inscripció prèvia. Comencen a les 11.30h i tenen una durada d’una hora i mitja, i cal
ser al c
entre amb deu minuts d’antelació.
• Diumenge 6: El dia del conte.
• Diumenge 13: La platja i els seus residus. Farem un taller amb els residus que

arriben a la platja.
• Diumenge 20: Juguem a vòlei. Aprendrem a jugar a vòlei a la platja de la ciutat
• Diumenge 27: Xerrada: la història de la platja de Barcelona.

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:
• 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.

• Els amfibis, entre la terra i l’aigua. Divendres 11 de novembre, a les 18 h.
Xerrada emmarcada dins el Projecte Rius, una iniciativa que té com a objectiu
principal estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora
dels nostres rius. A càrrec de Marc Franch, biòleg. Organitzada per l’Associació
Hàbitats.

http://www.ciemen.org
http://www.noetmengiselmon.org/


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

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

