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§ INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

La Teresa Franquesa, l’Hilda Weissmann, l’Irene Montferrer, en Joan Solé, l’Alba
Castelltort i la Mireia Abril agraïm tots els missatges de felicitació que ens heu fet
arribar. Moltes gràcies i fins l’any vinent!!!

... i després de vacances, es reinicien tots els seminaris!
Estem molt contentes de l’acollida que ha ha rebut la convocatòria als 5 seminaris:
educació especial, secundària, infantil, primària i el que es fa en horari escolar!!! Ja
s’han fet les primeres sessions per detectar l’interès dels participants d’oferir i rebre
experiències, estratègies i recursos ... quan torneu de vacances, no deixeu de
consultar el correu electrònic ja que us haurem enviat els programes dels
seminaris!!!



§ LES ESCOLES DIA A DIA ...

La Sandra M. és una mestra del CEIP
Els Xiprers que ha participat en el
curs sobre l’aigua i envia aquesta
informació adreçada molt
especialment als centres que fan
programes sobre l’aigua o als
interessats en projectes de
cooperació en països del tercer món,
diu: us informo de la nova campanya
que està fent Intermón sobre la
problemàtica de l'aigua contaminada a
Etiòpia … a la web
http://www.intermonoxfam.org trobareu
coses interessants i podreu veure un
vídeo sobre els “Bancs d'Aigua”.

La Lourdes Freixa de l’IESM Ferran Tallada ens envia aquest missatge: “… per
donar a conèixer el portal d'Educació Ambiental "Ambientech", TV3 va venir a filmar
els nostres alumnes. La data d'emissió serà el dia 4 de gener, a les 14:20, al
programa de Medi Ambient de TV3”. Estarem encantats de veure’ls per la tele!!

Des de IES Montserrat ens arriba aquest missatge ple d’entusiasme que volem
compartir amb vosaltres: “Aquest primer trimestre hem engegat l'oferta del crèdit
variable. "La cura del medi ambient" ... es tracta d'educar l'alumnat i conscienciar-
lo pels temes ambientals ...
... de cara a les festes de Nadal ... i pensant en el consumisme que generen hem
fet un taller d'arbres amb material reutilitzable per guarnir l'Institut. Aquest taller
ens l'ha proporcionat el Districte ... esperem que l' entusiasme dels alumnes
s'encomani a d'altres i, al segon trimestre puguem fer un altre taller de
característiques similars.

... estem participant en el projecte
"Phoenix: viure i conviure" que
també està relacionat amb els valors
ambientals. Es tracta de millorar el
nostre jardí amb la finalitat de
convertir-lo en un espai estètic, de
relació i d'igualtat. És un projecte
patrocinat per l' IMEB. En aquest
primer trimestre hem utilitzat - a les
tutories de 1r d'ESO - unes enquestes
d'observació i d'opinió del pati ... en
farem un buidatge el gener i a partir
d'aquí elaborarem unes línies de
treball per millorar aquest espai tant

preuat i que interessa conservar i protegir ja que en el nostre jardí hi ha espècies
vegetals molt variades i diferents zones que volem potenciar. Creiem que això
encaixa perfectament amb l'esperit de l'Agenda 21!!!

http://www.intermonoxfam.org


§ EL CALAIX DELS ALUMNES …

La Jennifer i l’Andrea del CEIP La
Palmera són dos bones lectores del
Notícies. Fa uns dies ens van enviar
aquest missatge:
El conte de la reina que s’aprimava
(Notícies núm.5) ens ha agradat molt.
Nosaltres també creiem que és
molt important parlar i escoltar.
AH! i sobre l'hort, és una bona idea
aquesta de tenir un hort a l'institut.
S'EGUIU-LO CUIDANT TANT BÉ!
 Això de l'Escola del Mar és molt
interessant ... els peixos són una
bona idea per una escola. Nosaltres
també tenim una mascota a la
classe.
L’escola de La Palmera es depedeix amb un grandiós salut per a tots!!”

§ RECURSOS

De cara a aquests dies us recomanem unes visites virtuals:

• Si esteu preparant alguna xerrada amb les famílies sobre jocs i joguines – ara
que s’apropen els reis i les vacances – recordeu que us serà de molt ajut la visita
a http://jocs.org/, on trobareu idees i recursos, reflexions o lectures sobre jocs i la
més seriosa (important i potent) activitat infantil com és el fet de jugar.

• D’altra banda el recull de recursos sobre jocs per a l’educació ambiental,
editat pel Servei de Documentació en Educació Ambiental (SDEA) i que podeu
descarregar des de la nostra web: http://www.mcrit.com/crbs/bd/RecullJocs.pdf
també pot ser una bona font d’inspiració.

• A la web http://www.edualter.org/material/juguete/ hi trobareu la Carpeta:
aprende a jugar, aprende a vivir. Presenta materials per a reflexionar sobre la
importància que te el joc i la joguina per la infància, i per tant a reflexionar sobre
quins jocs i quines joguines regalem. Si aneu a
http://www.edualter.org/material/juguete/recursos hi trobareu un apartat de
recursos pedagògics com: tallers, ludoteques, revistes i tríptics, bibliografia i
alguns contactes amb artesans que fan joguines. Hi hem trobat a faltar una
referència:

• Utilitzant fusta autòctona, pigments naturals i vernissos no tòxics, la XELA
crea mòbils, encaixos, musicals, i tota mena de joguines i objectes. La trobareu
a la fira de Santa Llúcia de la Catedral de Barcelona fins al 23 de desembre.
Ofereix també tallers i encàrrecs especials per a escoles. Contacte: Joguines i
objectes de fusta XELA. Xela Gimeno, 93 714 12 96. Sant Llorenç Savall. Correu-
e: froma@eresmas.net

http://jocs.org/
http://www.mcrit.com/crbs/bd/RecullJocs.pdf
http://www.edualter.org/material/juguete/
http://www.edualter.org/material/juguete/recursos
mailto:froma@eresmas.net


• Finalment recordeu que pot ser inspirador llegir el butlletí electrònic “especial
festes” del programa Oficina Verda que us informàvem fa uns dies, hi trobareu un
munt d’idees sostenibles i solidàries més!!! El podeu descarregar de:
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/documents/info_ov/INFO_14_Nadal.pdf

§ US INVITEM A...

... a Les Corts a visitar la I Mostra de productes ecològics domèstics, aquest 17
de desembre, a la Gran Via de Carles III amb Trav. de les Corts, de 10h a 20.
Aquesta mostra que té com a principal objectiu donar a conèixer els diferents
productes existents al mercat que, degut a la seva utilitat o procés de fabricació
esdevenen "articles ecològics". Hi podreu trobar productes de neteja,
electrodomèstics, estalviadors d'aigua, fusta certificada, productes procedents de
l'agricultura ecològica, horts urbans, etc. Bones idees per regalar!!!

... participar 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

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.bcn.es/agenda21/oficinaverda/documents/info_ov/INFO_14_Nadal.pdf
http://www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar

