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Notícies de l’Agenda 21 Escolar

Número 7, any 5. Desembre de 2005

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Us ha arribat la carta d’invitació a la primera sessions dels seminaris?
Si abans de trucar per confirmar la vostra assistència voleu més informació, la
trobareu a l’apartat Eines de la nostra web. Tots els centres estan invitats a
participar per intercanviar experiències i trobar noves idees per resoldre vells
problemes. Hi ha propostes i horaris adequats a totes les necessitats i possibilitats!

És el vostre cas?
Si encara no heu enviat la dades de la comissió coordinadora i la planificació...
heu de saber que les escoles que ens les envien tenen l’oportunitat de rebre els
nostres comentaris i suggeriments i -si ho desitgen o necessiten- poden demanar la
visita d’un assessor. Com sempre, volem destacar que no es tracta de fer
burocràcia, sinó de demanar i oferir informació que sigui útil per créixer i millorar.

Reciclant: 2a mostra d’objectes creats i realitzats amb materials de rebuig
Tenim el plaer d’anunciar-vos que ja
estem organitzant la segona edició de
Reciclant i aprofitem l’ocasió per invitar al
professorat i als monitors a incorporar-se
en aquest original procés de disseny i
producció que culminarà al mes de març
amb una exposició, una jornada
d’intercanvi i tallers. Molt aviat rebreu
més informació per correu ordinari.
De moment us en fem 5 cèntims: aquest
any els objectes hauran de ser fets amb
tetrabrics i de pas ... us preguntem: si els que habitualment utilitzem són prismes
rectangulars, algú sap perquè s’anomenen tetrabrics?

Diu el professorat ...
El professorat assistent als cursos sobre gestió de l'aigua i de l'energia manifesta
una preocupació: com motivar? com implicar? Les aportacions d'uns i d’altres
han permès compartir aquesta inquietud. La balança s'inclina de la banda de la
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il·lusió i de la convicció expressada així pels participants: hem de fomentar entre
l'alumnat actituds que siguin significatives i funcionals més enllà del centre i tractar
que l'educació ambiental arribi a ser un tret característic que defineixi l'escola.

A la darrera sessió del curs sobre la gestió de l'aigua ens ha acollit l'escola Reina
Violant i l'hem dedicada a fer "immersió" en internet per conèixer webs motivadors i
interessants des del punt de vista educatiu. Us recomanem:
www.ccmaresme.es/aigua

Agenda Escolar Europea del medi ambient i el
desenvolupament
Aviat us enviarem un resum de l’avaluació que la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha elaborat a
partir dels vostres informes del curs passat i us
demanarem la previsió d’agendes pel curs vinent 2006-
2007, aneu fent càlculs ...
Ah!... per cert, si us han sobrat agendes, sapigueu que
ens agradaria que ens les retornéssiu ja que ens
agradaria poder-les oferir a alguns alumnes d’incorporació
tardana als instituts. Gràcies per endavant!

Lliurament dels premis Acció 21 2005
Enguany s’han presentat 33 iniciatives als premis, de les quals 5 eren projectes
d’escoles i en una altra hi participaven varis centres escolars. El jurat no ha tingut
una tasca fàcil per escollir els 10 premiats, ja que totes les iniciatives eren molt
valuoses. Totes les entitats que s’han presentat rebran ben aviat la notificació del
jurat per correu postal.
El premi es farà públic el dimarts 20 de desembre, en un acte que se celebrarà al
Saló de Cent de l’Ajuntament a 2/4 de 8 del vespre, presidit per l’alcalde.

http://www.ccmaresme.es/aigua


3

• AVUI LES ESCOLES DIA A DIA són tantes que ... SÓN AL CALAIX
DELS ALUMNES. Quantes bones iniciatives per compartir!!!

Joves compromesos que fan propostes!
Sílvia, Miguel, Laura, Iván i Melody de l’IES Pablo R. Picasso, ens envien una carta
que han lliurat a El Corte Inglés en relació a una visita que van fer a l’exposició dels
vestits de paper, on diuen: “… la sortida va ser molt interessant … una de les
reflexions va ser si … havien utilitzat paper reciclat per realitzar els models. I els
volem donar la idea d’investigar en aquest camp ja que entre tots hem de fer el
possible per tenir cura dels nostres boscos … Us volem comunicar que el nostre
centre participa conjuntament amb altres escoles i instituts en el programa Agenda
21 Escolar. Aquest és el nostre cinquè any de treball i hem après a ser sensibles en
la cura del medi ambient”.
Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’Escola Betània-
Patmos us convidem a assistir a l’exposició de cartells
“Con Sumo Respeto, Nadal”. Després de reflexionar sobre
el consum innecessari i exagerat que la nostra societat viu
durant les festes de Nadal, hem volgut expressar un
sentiment de rebuig contra aquest fet ja tradicional a través
de l’art del cartellisme. L’acte d’inauguració tindrà lloc a la
Biblioteca Clarà (c/ Doctor Carulla, 22-24) el 15 de
desembre a les 18.00 h. i l’exposició restarà fins l’11 de
gener de 2006. Us hi esperem a tots, serà interessant!

Joves que actuen!
Per organitzar millor la feina i treballar en diferents camps d’interès, la Comissió
Verda d’alumnes del Col·legi Maristes Sants-les Corts ha creat els subgrups de:
fauna, reciclatge de paper i de plàstics, reciclatge de fluorescents, aigua, bicicleta …
Els alumnes del subgrup de fauna estem treballant entre d’altres el tema de la
castració dels gats a la ciutat i ens hem trobat aquesta web: www.bonsaikitten.com.
Ens ha semblat tant fort i salvatge el què conté que ens hem dedicat a buscar
informació sobre la realitat de la pàgina. Hem esbrinat que es tracta d’una llegenda
urbana, cosa que no ens ha agradat gaire i volem fer alguna cosa al respecte.
Encara no sabem ben bé com actuarem, però del què estem segurs és que no ens
quedarem de braços creuats!

Els alumnes de 4rt d' ESO de l'Escola
Súnion hem fet un crèdit variable
d'ecologia urbana, que consistia en
ambientalitzar la nostra llar i hem pogut
comprovar els beneficis de la sostenibilitat
i els perjudicis de la contaminació. Hem
après com posar el nostre granet de sorra
per aconseguir un món més sostenible. En
el treball hem elaborat un projecte per tal
de que casa nostra contamini el mínim
possible optimitzant els recursos, com
l'aigua i l'energia, i cercant alternatives a

http://www.bonsaikitten.com
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aspectes com el transport, la compra de materials i productes ... Ens ha estat de
gran ajuda la visita al Centre de Recursos Barcelona Sostenible ja que ens va
proporcionar molta informació per finalitzar el treball. Si voleu saber-ne més, visiteu
la nostra web: http://www.sunion.net/

Escoles que informen!
La comissió de l’Hort-Agenda21 del CEIP Pràctiques 1 té un espai reservat a la
circular informativa que s’envia cada mes a les famílies i han volgut compartir el
contingut del missatge, que diu; “… estem treballant per posar en marxa l’hort
escolar i també per millorar l’estètica del pati petit. De moment, hem aconseguit de
Parcs i Jardins una dotació de compost i mulching … la propera acció serà …
distribuir-lo per les taules de l’hort i les jardineres, amb l’alumnat i la col·laboració de
les famílies. Al pati petit hi plantarem plantes enfiladisses … perquè els infants
puguin gaudir amb el seu creixement i floració … estem programant el cultiu de
diferents famílies botàniques … i fer un conreu rotatori. Començarem a plantar al
segon trimestre. Ja us anirem informant.

Sobre enciams i altres verdures!
Els infants del Parvulari Sant Marc ens comenten: “Seguim treballant molt bé a
l'hort, hem plantat enciams, que estan preciosos, cebes, api, pèsols que no creixen
tant bé, i han rebrotat dues tomaqueres d'alguna llavor de l' any passat.

Hola som els alumnes de cinquè de
l’Escola Virolai. Us volem explicar com
portem l’hort de l’escola. Dos cops cada
setmana ens organitzem en grups de 5 o 6
alumnes per realitzar les tasques de
manteniment de l’hort: reguem aprofitant
la pluja que recollim al dipòsit d’aigua
pluvial, el netegem de males herbes i
removem la terra per tal de que s’oxigeni.
A més a més també fem el nostre propi
compostatge amb les restes de matèria
orgànica que ens proporciona la cuina de
l’escola. Adéu i fins aviat.

Hola !! Som els nens i nenes del Comitè
Ambiental del CEIP Seat i estem molt
contents per que el Sr. Joan Solís, jubilat
i veí, ens ajudarà en les feines de l'hort.
Ell treballa a Can Mestres, els horts de la
Zona Franca. Els alumnes que ara fan
5è, l'any passat van guanyar el primer
premi de l'Hort Urbà i vam rebre planters,
eines i compost!

http://www.sunion.net/
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• RECURSOS

Us interessa trobar idees i recursos, reflexions o lectures sobre jocs i la més seriosa
(important i potent) activitat infantil com és el fet de jugar? Si és així, visiteu la web
http://jocs.org/. Si esteu preparant alguna xerrada amb les famílies sobre jocs i
joguines – ara que s’apropen els reis i les vacances - us serà de molt ajut!!!
Ja ha sortit també el butlletí electrònic “especial festes” del programa Oficina Verda
que us informàvem fa quinze dies, hi trobareu un munt d’idees més!!! El podeu
descarregar de:
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/documents/info_ov/INFO_14_Nadal.pdf

Soroll!
A les escoles que estan desenvolupant accions de
diagnosi o plans de millora per disminuir  la
contaminació acústica us seran de molta ajuda
aquestes webs:
http://www.elruido.com/, http://www.ruidos.org/ i
http://www.mediambient.bcn.es/

Quan hem fet una cerca amb la paraula soroll a la web de l’Ajuntament, ens han
sortit 541 informacions! Recordeu que a l’apartat recursos de la nostra web trobareu
el Recull de Recursos corresponent.

• US INVITEM A...

... participar al concurs de fotografia digital per a escoles Barcelona & Fotografia.
Aquest concurs forma part de les activitats
complementàries de l'exposició Barcelona &
Fotografia del Museu d'Història de la Ciutat, del
18 de novembre de 2005 al 19 de març de
2006. Pot ser una bona eina perquè els centres
educatius que participeu de l'A21E, pugueu
fotografiar l’entorn més immediat i donar-lo a
conèixer, tant per denunciar pràctiques
insostenibles, com per mostrar els bons
projectes que esteu realitzant des de les
escoles en aquest àmbit i que contribueixen a
fomentar valors de sostenibilitat i respecte pel
medi ambient. S’hi poden presentar tots els
centres de primària i secundària de la ciutat de
Barcelona. Cada treball ha de constar d'entre 6 i
10 fotografies en les que ha d'aparèixer algun
espai públic de Barcelona. El treball ha de tenir
un títol i una breu descripció que reflecteixi els
objectius i el plantejament del treball. L'autoria
del treball correspon a un grup classe o a un

http://jocs.org/
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/documents/info_ov/INFO_14_Nadal.pdf
http://www.elruido.com/
http://www.ruidos.org/
http://www.mediambient.bcn.es/
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cicle, tutoritzat per un o més professors/es. Totes les fotografies presentades
formaran part de l'exposició i del web www.uoc.edu/expo/BCNfoto. Es donaran tres
premis consistents en un equip multifuncional i càmeres digitals de la marca
CANON. Per més informació: Júlia Quintela, Tel.: 93 315 11 11/ 93 256 21 59,
jquintela@mail.bcn.es. A la secretaria de l’A21E tenim el díptic informatiu.

... informar-vos del 9è Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles: + Eficiència =
- CO2,  Kyoto més a prop. S'ha obert novament la convocatòria per a presentar
projectes, enguany amb l'objectiu de premiar aquells que proposin accions
innovadores i aplicables per reduir el consum d'energia i estalviar el consum
de recursos. El concurs és organitzat per la UPC amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona, l'EMMA i la Diputació de Barcelona. Hi ha dues convocatòries: la
convocatòria oberta a centres educatius i entitats ciutadanes i de lleure, i la
convocatòria d'accions aplicables en l'àmbit universitari. Ambdues estan dotades
amb premis de 2.400 € i 1.200 € per al 1r i 2n classificats de cada categoria. El
termini per presentar propostes està obert fins el divendres 24 de març de 2006. Més
informació: http://www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals

... veure el debat dedicat a "Mòbils, internet i videojocs" del programa del 33
Milenium el proper dissabte 10 de desembre, amb la col·laboració de l' Observatori
Europeu de la TV Infantil i els seus convidats al Fòrum Mundial de la Televisió
Infantil i les Jornades de l'OETI. Més informació: www.oeti.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

http://www.uoc.edu/expo/BCNfoto
mailto:jquintela@mail.bcn.es
http://www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals
http://www.oeti.org
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar

