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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Les Comissions Coordinadores ja planifiquen les primeres accions!!
Cada dia ens arriba més informació sobre els membres i tasques de les
comissions coordinadores, comentaris dels alumnes responsables del correu
electrònic i les primeres planificacions. Recordem als centres que no heu enviat
aquests documents que trobareu les fitxes a l’apartat eines de la web, i que ens les
podeu enviar per correu-e. No deixeu de llegir els documents de suport a aquestes
tasques, estan a l’apartat Documents i +, segur que us seran de molta ajuda!
Seminaris: una altra manera de formar-se
Ja estan a punt de començar els seminaris d’intercanvi d’experiències. Aquest
curs hem introduït forces novetats: hi ha propostes de seminaris per centres d’una
mateixa etapa educativa i també un seminari en horari escolar. Escolliu el que
més s’adeqüi a les vostres possibilitats. Us hi esperem!
Per correu ordinari rebreu més informació. Tanmateix trobareu el programa dels
seminaris a l’apartat eines de la web, i recordeu que cal inscriure’s abans de la
primera sessió.
Creix l’interès per la formació ambiental!
El passat dia 15 de novembre va començar el seminari de formació ambiental pels
monitors i monitores. La convocatòria ha tingut tant d’èxit que hem hagut de fer
dos grups: un els dimarts i un altre els dijous. Si encara hi ha algú interessat en
participar-hi, truqueu-nos i us direm en quin grup hi ha possibilitats d’inscriure-
us.
Continuen els cursos
A les primeres sessions del curs de
gestió de materials i residus, vam
analitzar i identificar activitats per
ajudar a percebre la problemàtica
ambiental del consum i dels residus i
per a motivar a la comunitat
educativa a participar en la recerca
de solucions. També vam introduir
les ecoauditories com a estratègia
que ens permet identificar què cal
millorar al nostre centre i
desenvolupar plans d'acció basats en



dades fonamentades. Si esteu iniciant el tema de materials i residus, encara sou a
temps d’incorporar-vos al curs, la darrera sessió tindrà lloc el proper dimarts 22 de
novembre a l’Aula Ambiental del Punt Verd de la Sagrada Família.

En el curs la gestió de l’hort i el jardí
escolar aquesta setmana es van iniciar
les sessions pràctiques amb una visita
als horts urbans de Can Mestres, una
instal·lació de Parcs i Jardins a la Zona
Franca. Després es va dur a la pràctica
el què hem anat veient fins ara al CEIP
Can Clos. Va anar molt bé, la terra
estava una mica xopa però ens va fer
un dia esplèndid i tothom va quedar
content!!!

Apunta’t-ho!!
Recordem al professorat que esteu invitats a l’intercanvi d’opinions sobre el capítol
Desenvolupament personal i ciutadania del document pel debat curricular que ha
elaborat el Departament d’Educació. Trobareu tota la informació a la web del
departament: www.gencat.net/educacio/debatcurricular. Us esperem a la sessió 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).

• LES ESCOLES DIA A DIA ...

L’alumnat de l’IES Roger de Flor ens ha enviat informació del seu projecte, que
transcrivim literalment:
Somos alumnas de 3º de eso del instituto
Roger de Flor. Les queremos decir la
situación del huerto de nuestro instituto. Hay
tres chicas del instituto que están botando la
basura que han recogido del huerto y los,
chicos están cavando la tierra que hay en el
huerto y nos despedimos con un cordial
saludo para ustedes, adéu. Johanna Feliz,
Lissett Calle.
Hola somos dos alumnos de 3º de ESO del
instituto I.E.S Roger de Flor. Os adjuntamos
una foto de nuestro huerto. En esa foto se
ven lo chicos que trabajan en el huerto.
Estamos limpiando la zona donde hay
hierbas y nosotros recogemos lo sucio que
hay en el suelo del huerto. Doncs ens
despedim fins una altra.
Adéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.



Recuperació de l’estany al CEIPM Escola del Mar
A l’Escola del Mar hi havia peixos des de que
ens vam instal·lar al Guinardó, però ara fa uns
anys vam deixar de tenir-ne, per qüestions
d’higiene, despesa d’aigua i condicions
d’hàbitat adequades. Aquest curs, gràcies a la
col·laboració de l’Anna Nebot, mare de P3,
hem recuperat l’estany. Hem muntat un circuit
tancat d’aigua amb un filtre i un pre-filtre per
fer una filtració mecànica i biològica, i hem
posat plantes i peixos, per crear un petit
ecosistema.
Tenim dos Kois i cinq
Cometes i aquí us
enviem les fotos,
perquè els conegueu.

• EL CALAIX DELS ALUMNES …

Us interessaria intercanviar experiències amb estudiants d’altres comunitats?
Diverses escoles del País Basc que també desenvolupen Agendes 21 Escolars
estan interessades en intercanviar experiències amb estudiants catalans. Si us ve de
gust conèixer altres realitats feu-nos-ho saber, us posarem en contacte amb ells. De
moment l’intercanvi serà virtual, però per què no, podem pensar que algun dia
organitzarem una trobada real, què us sembla?
Aquesta setmana tornem a oferir-vos un pensament, és del filòsof alemany,
Emmanuel Kant, i diu:

En compreneu el significat? tindrà alguna relació amb els prejudicis? us passa -a
vegades– que opineu sense tenir dades fiables? o bé que us apropeu a les dades
sense els coneixements necessaris per analitzar-les?
Què us sembla si pregunteu al vostre professorat què opina sobre aquesta frase i
després ens envieu les seves respostes?

• RECURSOS

El dia 20 d’octubre en el marc de la Convenció dels Signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, es va presentar el llibre
100 bones idees. És un catàleg de bones pràctiques
realitzades per les entitats i organitzacions que reflecteix la
responsabilitat assumida i compartida dels signants. Inclou totes
les escoles participants a l’A21E fins el curs passat.

Sense les observacions els conceptes estan buits; sense els conceptes les
observacions són cegues.



Si esteu interessats en tenir-lo per la biblioteca del centre, podeu demanar-nos-el per
correu-e, però cal passar-lo a recollir al CRBS. També es pot obtenir en format pdf a
la web www.bcn.es/agenda21/A21_text/CATALEG.pdf . Val la pena, és una font
d’inspiració i us animarà veure quanta gent està fent les coses com cal!!

Per cert ... una altra bona idea!!!
Ja estem ben a prop del desembre i us fem arribar uns consells pel que fa a les
properes festes. Si voleu editar i distribuir felicitacions, us recomanem utilitzar
preferentment les electròniques, que tenen el mateix efecte i suposen un estalvi de
paper i de despesa econòmica.
Si voleu editar felicitacions impreses, hi ha diverses
recomanacions:
• fer-les en paper 100% reciclat
• imprimir-les en una impremta que tingui alguna

certificació ambiental (EMAS, ISO 14001, etc.)
• realitzar-les en col·laboració amb alguna de les

ONGs socials o de cooperació al desenvolupament
i comerç just (Intermon-OXFAM, UNICEF,
Coperacció, etc.)

I de cara als regals, us aconsellem que penseu en un consum just i sostenible.
Finalment, des del programa Oficina Verda ens fan saber que aviat s’editarà un
número especial del butlletí electrònic que ens “regalarà” dues planes de consells
sostenibles per fer felicitacions, regals, paneres, etc. Tots aquells que vulgueu
consultar-lo podreu fer-ho aviat a la web: www.bcn.es/agenda21/oficinaverda. Si us
voleu subscriure al butlletí bimensual, només cal avisar a: oficinaverda@mail.bcn.es.

La Fundació Futur ens fa arribar la notícia de que ja ha començat el projecte
Menjador Escolar Sostenible, podeu consultar-lo a la seva web:
www.fundaciofutur.org

• US INVITEM A...

... participar a la Convocatòria d’ajuts a projectes de medi ambient. La Fundació
Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya ha publicat aquesta convocatòria d'ajuts
2006 per a la realització de projectes de conservació i educació ambiental.



Les sol·licituds poden presentar-se fins el 25 de novembre de 2005. Trobareu les
bases completes de la convocatòria, el formulari de presentació de sol·licituds i
informació sobre els projectes seleccionats en anys anteriors a:
www.caixacatalunya.es/obrasocial

... participar a la Jornada de debat sobre certificació energètica dels edificis, el
proper dilluns 14 de novembre de 16 a 20.30 h, a la seu del Col·legi d’Arquitectes.
Organitza l’Agència d’Energia de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Barcelona Regional i Aiguasol Enginyeria, amb la col·laboració de la Universitat
Politècnica de Catalunya. L’entrada és lliure, amb inscripció prèvia. Inscripcions:
Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Tel. 93 237 47 43, correu-e:
recursos@mail.bcn.es. Més informació a
www.barcelonaenergia.com/document/actualitat/051007_programa.pdf

... apuntar-vos a la propera activitat que es durà a terme al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:
• Dijous 1 de desembre, a les 19 h. Fòrum Social de la Mediterrània: les

propostes ambientals. Xerrada-col·loqui en què es presentarà el balanç de les
propostes ambientals sorgides en aquest fòrum celebrat a Barcelona el mes de
juny passat. Amb Pere Ortega, membre del Fòrum Social de la Mediterrània. En
col·laboració amb l’Associació Ecoconcern-Innovació Social. Entrada lliure.

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


