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 INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Fem de reporters! 

El passat 7 de juny, 15 alumnes dels diversos centres 
educatius de secundària del Fem Campanya es van 
convertir en periodistes i van realitzar una crònica 
en format audiovisual de l’Acte de Cloenda de 
l’Agenda 21 Escolar. Després d’una sessió 
formativa, on varen aprendre a utilitzar el material, 
com es fa un reportatge, quins objectius persegueix i 
es va definir l’organització del treball de camp i el rol 
de cadascú, es va gravar el reportatge cobrint les 
activitats del dia i recollint les sensacions dels participants. Per veure'l 
cliqueu aquí. 

Volem agrair l'esforç, la implicació i l’entusiasme que van mostrar els 15 nois 
i noies de diverses edats i perfils molt diferents, i el respecte envers la resta de 
companys i el material que se'ls va cedir, moltes gràcies! 
 
 

2a Conferència Catalana per la CONFINT 

L’Agenda 21 Escolar participa, des del seu inici, en el 
procés de la Conferència Internacional de joves 
Tinguem Cura del Planeta (CONFINT). Joves de més 
de 50 països es van trobar a Brasília el juny de 2010 per 

debatre temes sobre medi ambient i canvi climàtic i, d’aquesta trobada, en va 
sorgir la Carta Internacional de Responsabilitats dels joves. A l’acte de 
cloenda, els joves van relacionar els compromisos recollits a la Carta 
Internacional amb les actuacions que estan fent en els seus centres educatius. 
Una vegada relacionats els compromisos, l'alumnat va escollir aquells centres 
que podien ser els representants en la II Conferència Catalana que tindrà lloc 
el 17 de novembre a Barcelona i que organitzarà la XESC. El calendari resumit 
del procés és el següent: 

 

30 juny 2010 Confirmació voluntat participar (preinscripció) 

23 setembre Data límit inscripció CONFINT 

23 setembre - 10 novembre Conferències escolars 

17 novembre Conferència Catalana (Barcelona) 

26-27 gener Conferència Estatal (Vitòria) 

Finals març Conferència Europea (Brussel·les) 

4-6 juny 2011 Cimera Terra Rio+20 (Rio de Janeiro) 

 
Si voleu informar-vos i aprofundir en el procés de la CONFINT podeu visualitzar 
el vídeo així com els documents relacionats al següent web. 
 

http://vimeo.com/25396704
http://www.scea.cat/confint.htm
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Convocatòria dels Premis Acció 21 de 2011 

L’Ajuntament de Barcelona, per iniciativa del 
Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, convoca un any més aquests 
premis amb l’objectiu d’estimular iniciatives 
d’acció dels diferents col·lectius ciutadans, que suposin una contribució 
efectiva a l’assoliment dels objectius del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat. Es convoquen sis premis de 6.000 € per a les millors iniciatives 
d’acció, en funció dels 10 objectius del compromís. La convocatòria estarà 
oberta fins el 30 de setembre. Ja podeu demanar informació sobre les bases a 
la Secretaria de l’Agenda 21 (93 256 25 93, agenda21@bcn.cat o al web). 

Si heu desenvolupat una iniciativa en xarxa, que fomenti la implicació i 
participació de diverses entitats o actors a l’entorn del vostre centre 
educatiu, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem i us 
donarem guies per enfocar-ho. 

 

L’agenda escolar europea 2011-2012 ja és aquí! 

Tots aquells centres que veu demanar les agendes pel 
curs 2011-12, ja les podeu passar a recollir per la 
secretaria del programa bo i avisant-nos prèviament. 
L’agenda està adreçada a l’alumnat d’ESO i, a més de 
servir per a la planificació diària de l’alumnat, conté 
nombrosa informació del calendari socio-ambiental 
internacional, textos de reflexió, propostes d’accions ambientals i jocs. En 
definitiva, un instrument útil per complementar l’ambientalització curricular dels 
centres educatius. 
 
 
Molt bon estiu a tots i totes!! 

Des de l’Agenda 21 Escolar us desitgem molt bon estiu i 
unes relaxades vacances ben merescudes. Després de 
tota la feina feta, el balanç és molt positiu i, cadascú al 
seu ritme, anem avançant una mica més cap a una 
millor educació per la sostenibilitat. Per aquest motiu, us 
felicitem per la tasca ben feta al llarg del curs i us agraïm 
l’acollida rebuda en totes les actuacions que hem anat 

fent en motiu del 10è aniversari del Programa. A tots i totes, molt bon estiu i 
endavant!! 
 
 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/bases2011.htm
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 LES ESCOLES DIA A DIA 

 

 
Som l’Eskamot Verd, una 
organització secreta que ha pres el 
control del col·legi Sant Ramon 
Nonat, una escola fins ara a mans del 
Dr. Rebuig. El nostre objectiu és 
acabar amb els mals hàbits que el 
terrible doctor ha imposat a tots els 
habitants de l'escola. Per això hem 
infiltrat a cada classe un espia, un 
Capità Mongeta, que ens informa de 
l'evolució del nostre projecte. El nostre 
lloc de contacte amb ells és secret i 
variable, cada cop en un lloc diferent 
de l'escola. Allà els donem 
instruccions per fer de la nostra escola 
una escola cada cop més verda. Ja 
hem instal·lat papereres de recollida 
selectiva a totes les aules i hem 
instaurat torns per abocar les deixalles 
als contenidors del carrer. També hem 
pres possessió de l'organització de 
l'hort escolar, l'aula viva i hem publicat 
algunes normatives com Esmorza en 
verd, on es recomana als nostres 
companys i companyes el que han de 
dur per fer del seu esmorzar un 
esmorzar coherent i sa. Aquesta lluita 
és dura i complicada però, malgrat les 
dificultats, pas a pas i amb molta 
paciència, ho aconseguirem. Ja ho 
deia el nostre ídol, el Capità Enciam: 
els petits canvis són poderosos! Si 
voleu més informació sobre l’Eskamot 
i les seves activitats, entreu al nostre 
blog. 

 
L’institut Juan Manel Zafra explica 
com va viure l’acte de cloenda en el 
seu blog amb fotografies sobre la 
jornada. A més dels continguts escrits, 
disposa d’un arxiu amb notícies 
d’audio on també trobareu informació 
sobre altres temes ambientals. Us 
convidem a visitar-lo! L’alumnat del 
centre va presentar el projecte que 
estan duent a terme en 
commemoració del centenari del parc 
del Guinardó. En aquest projecte, 
l’alumnat de 1r d’ESO ha tingut cura 
de plançons d’alzina amb l’objectiu de 
fer una replantació forestal el curs 
vinent. Els plançons han germinat en 
pots de iogurt buits, s’han plantat en 
envasos reutilitzats, testos i s’ha 
treballat curricularment. Fins i tot han 
tingut en compte el període estival i 
han creat la figura dels padrins i 
padrines per evitar que els petits 
plançons pateixin durant l’estiu. Quan 
s’hagi fet la plantada, el centre té 
previst fer una gran festa de 
celebració. Us mantindrem informats! 

http://www.santramonnonat.org/contingut.php?id=11&cont=2
http://www.jmzafra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=289:acteclenag21&catid=1:noticies&Itemid=7


 

Notícies de l’Agenda 21 Escolar   Número 20, juny de 2011 5 

 
Al llarg d’aquest curs, l’escola 
Farigola del Clot ha anat informant 
de les activitats que ha fet al centre en 
temàtiques ambientals: des de la 
collita de tomàquets de setembre fins 
al proppassat acte de cloenda, 
passant per les notícies del 
compostador, les amanides 
ecològiques, la campanya contra el 
soroll, l’enjardinament, el projecte 
Commenius, l’hort i la recol·lecció 
d’ametlles. Mireu el racó verd on hi 
trobareu fotografies, vídeos i articles. 
Tot un recull ben farcit de les 
actuacions que ha fet l’alumnat i el 
professorat de l’escola. Des de 
l’Agenda 21 Escolar volem felicitar 
aquest treball de difusió i encoratjar a 
tots els centres a tirar endavant 
aquesta mena d’iniciatives per una 
cultura de centre ambiental i una 
major divulgació entre la comunitat 
educativa. 
 

 
El 18 de juny l’escola Santa Anna va 
celebrar la festa fi de curs i, entre 
totes les activitats previstes, es va 
inaugurar una exposició sobre els 
treballs extraescolars de l’alumnat 
d’entre 6 i 10 anys. Tots ells han estat 
elaborats per petits grups d’alumnes, 
amb materials de rebuig i molta 
creativitat. Els treball s’han 
confeccionat al llarg del curs, en el 
marc d’una activitat extraescolar de 
plàstica de migdia. Entre les obres 
realitzades trobem una cistella de 
pícnic amb gots, ampolles i coberteria 
fetes amb paper de diari, ninots fets 
amb filferro i paper maixé, una casa 
de nines de cartró, flors de paper, 
etcètera. La durada d’aquesta 
exposició ha estat breu i ja no és 
visitable però, el proper curs, hi ha la 
intenció de poder-la mantenir oberta 
més temps i convidar altres centres. 
Us n’informarem!

 

 FENT XARXA 

 

Visita al Bosc de Turull 

Fa uns dies un grup d’entitats i tècnics dels barris del Coll, Vallcarca i Penitents 
vam fer una breu visita per veure com avancen les obres d'adequació de 
l'espai d'experimentació educativa del Bosc de Turull (finca municipal del 
Districte de Gràcia). Van assistir-hi representants del Centre Cívic del Coll, de 
l’Institut Bosc i Gimpera, de l’Agenda 21 Escolar, de l’Esplai Sant Jordi, del 
Centre de Serveis Socials, els grups de forestals i d’ecojardineria de la Casa 
d’Oficis del Coll que fan tasques de manteniment al barri, la tècnica de barri 
Vallcarca - Penitents i el tècnic del Coll que gestiona el projecte.  

Des de principis d'any s’hi està treballant i el projecte preveu l'adequació d'un 
espai com a aula ambiental, un nou accés i la incorporació de serveis als 
horts comunitaris, una tanca i camins perimetrals a la zona de bosc, etc.  

http://racoverd.blogspot.com/
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A més de veure les obres i el seu impacte, 
també vam trobar que algunes caixes-niu 
instal·lades el curs passat per l’alumnat de 
l’Institut Bosc i Gimpera, les quals 
s’havien desprès, les vam recollir per 
restaurar-les i millorar-ne la construcció. 
Part de la plantació d’arbustos 
mediterranis duta a terme el curs passat 
per l’Escola Montseny ha estat afectada 
per les obres d’una rampa d’accés. De ben 
segur que quan les obres estiguin acabades hi haurem de tornar a refer el què 
ha estat malmès i iniciar molts bons projectes, tant de restauració forestal com 
d’educació ambiental.  

 
 

 RECURSOS 

Un conte de l’Agenda 21 Escolar 

Mirall, mirallet, com em veus? - pregunta la Terra al seu 
fidel servidor una vegada cada segle. 

Així comença el conte de l'Agenda 21 Escolar, recurs 
educatiu dirigit a l’alumnat de primària, i que 
complementa les activitats de la maleta dels Sons i 
Sorolls. Aquesta maleta inclou una sèrie de recursos 
pedagògics que, juntament amb la guia, formen una 
bateria de propostes per treballar els sons i la 

contaminació acústica en els centres educatius. El conte, escrit i narrat per 
Roser Ros, ha estat enregistrat per estudiants de Magisteri de la Universitat de 
Barcelona, sota la direcció de Reina Capdevila. Durant l’acte de cloenda es va 
lliurar el conte a tots els centres participants, si encara no el teniu el podeu 
passar a recollir per l’oficina de l’Agenda 21 Escolar. 
 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

Entre el 16 i 22 de setembre tindrà lloc la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, durant la qual tindran lloc 
actuacions en favor d’alternatives més sostenibles de 
transport, la sensibilització ambiental, la reducció de la 
pol·lució del trànsit i de la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans.  Els centres educatius són punts cabdals en la 
difusió i la conscienciació de bons hàbits en matèria de 
mobilitat. Us proposem algunes pàgines web on trobareu 
informació i recursos interessants. 

A l’apartat Documents i + del web de l’Agenda 21 Escolar 

podeu descarregar-vos la guia d’educació ambiental 
sobre mobilitat i un recull de recursos. Per al cicle inicial de primària, també 
podeu jugar al joc virtual sobre la mobilitat que trobareu aquí. 

També us recomanem una visita al web sobre mobilitat sostenible de la 
Generalitat de Catalunya, on hi trobareu un apartat exclusiu per a centres 
educatius. Finalment, també podeu visitar el web europeu on trobareu materials 
gràfics de suport, informació i vídeos. 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.jocdelamobilitat.cat/joc/
http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat/menuitem.21adec7756d0dff54ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=f1c21a3bf4cd5110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f1c21a3bf4cd5110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.mobilityweek.eu/
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 US INVITEM A... 
 
… apropar-vos a la presentació del Programa d’Activitats Escolars que tindrà 
lloc el proper 30 de juny a CosmoCaixa. Cal confirmar l’assistència abans del 
28 de juny a imebatencio@bcn.cat o al 93 402 36 63. Podeu veure el tríptic de 
la presentació aquí. 
 
… llegir el document final que recull les informacions i conclusions del procés 
de la 2a Convenció de signants del Compromís ciutadà per la 
Sostenibilitat 2010-2011. 
 
... prendre part en la performance del 3 de juliol a partir de les 11h al centre 
comercial Diagonal Mar, organitzat per la Fundació per la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable en motiu del Dia Internacional sense 
Bosses de Plàstic. Per veure el vídeo de la campanya cliqueu aquí. 
  
… participar al concurs Els teus objectius 3.0 que organitzen el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible i l'Associació Catalana de 
Ciències Ambientals. Els participants poden presentar una fotografia, vídeo o 
rodolí en format piulada que expliqui alguna petita acció del seu dia a dia que 
contribueixi a avançar cap a una societat més sostenible. Més informació aquí. 
 

... informar-vos sobre el 5è Concurs Internacional de curts per la cultura de 
la sostenibilitat, entesa com la protecció del territori i del medi ambient i el 
desenvolupament social i econòmic de la societat que hi habita. Més informació 
aquí. 
 
... informar-vos sobre l’activitat que organitza la Fundació Ondablue per 
apropar els infants a la problemàtica de l’aigua, aquesta inclou un taller i una 
visita a una potabilitzadora. Més informació al seu web  o 
jamila.evans@bluespace.es 
 
... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc a la Fàbrica del Sol. 
Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen una inscripció prèvia. Les 
inscripcions s’obren 14 dies abans de la seva realització. Més informació i 
inscripcions al web o lafabricadelsol@bcn.cat, tel. 93 256 44 30. 
 

Secretaria Agenda 21 Escolar 
c. Nil Fabra, 20 

Tel.: 93 256 25 99 - Fax: 93 237 08 94 

C/e: agenda21escolar@bcn.cat 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar 

Horaris Secretaria A21E 

De dilluns a dijous de 8.30 a 18.30 h. Divendres de 8.30 h a 14.00 h 

Servei de Documentació d’Educació Ambiental 

De dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h  

mailto:imebatencio@bcn.cat
http://w110.bcn.cat/Educacio/Continguts/Noticies/Fitxers/Presentacio_PAE_2011_12.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/convencio/documents/DocumentFinal_2aConvencio2010_2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zkP9a8Q0Xhk&feature=email
http://www.elsteusobjectius.cat/
http://www.consumoresponsable.org/concursoconsumo2011/
http://fundacionondablue.org/
mailto:jamila.evans@bluespace.es
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

