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 INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 

Tot a punt per l’acte de cloenda 

Us recordem que el proper 7 de juny tenim l’Acte 
de Cloenda del curs 2010-11. Enguany, aquesta 
efemèride tindrà un caràcter especial ja que 
coincideix amb la celebració del desè aniversari 
de l’Agenda 21 Escolar de Barcelona. Ho 
celebrarem tots plegats, centres d’infantil, primària 
i secundària, en un matí carregat d’activitats. 

Els centres de secundària participaran d’un intercanvi d’experiències al Museu 
NAT de 9 a 11.30 h. mentre els d’infantil i primària podran gaudir d’un munt 
d’activitats al parc del Fòrum, en les proximitats del museu. A les 12 h. ens 
aplegarem al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) per 
una sessió plenària. 

 

Informació sobre la sol·licitud d’ajudes pel curs vinent 

Per aquells centres que podeu demanar ajut 
econòmic podeu descarregar-vos tota la 

documentació necessària a l’apartat Eines del 

nostre web. La sol·licitud i la documentació 
s’ha de presentar abans del dia 31 de maig. En l’enllaç Guia per a la 
presentació de sol·licituds trobareu informació sobre quins documents cal que 
lliureu tant si demaneu un ajut per fer un projecte anual, triennal, si sou un 
centre públic, d’educació especial o concertat. 

La documentació la podeu presentar al registre del carrer Torrent de l’Olla, 218-
220, 4t planta, de 8:30 a 14:00 h. i/o a les Oficines d’Atenció Ciutadana. Us 
agrairem que ens notifiqueu quan presenteu la vostra sol·licitud per tal de 
poder-ne fer el seguiment. 
 

 L’Agenda 21 Escolar a la Fira BioCultura! 

El dissabte 14 de maig vam participar en les 
jornades Horts Escolars Ecològics de la Fira 
BioCultura. Des del programa de l’A21E vam 
explicar els recursos que posem a l’abast per a 
les escoles interessades en el treball de l’hort 
com a recurs pedagògic. L’escola Àngels 
Garriga i l’escola d’Educació Especial Rel 
ens van explicar les seves experiències i es va 

formar un petit debat entre els centres escolars assistents. En paraules de la 
representant de l’escola Àngels Garriga: L’elaboració d’un projecte com aquest 
fa reflexionar. Tot el que sigui compartir, suposa un enriquiment. 

És important que confirmeu la vostra assistència emplenant els camps 
del full d’inscripció que trobareu aquí. 

No oblideu desar la inscripció una vegada finalitzada! 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFPQlN6a2phbnBTakFfaFp2YlhRNmc6MQ
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L’exposició Fem Campanya per fer tallers de l'A21E a l'escola Els Pins 

Al nostre centre, sabent de la disposició de 
l’exposició del Fem Campanya, vam aprofitar una 
sèrie d’esdeveniments que van afavorir la visita de 
les famílies a l’escola. A les jornades relacionades 
amb l’A21E, que van preparar les famílies, hi va 
haver xerrades de sensibilització ambiental per a 
l’alumnat i les famílies i tallers en els quals es va 
donar una nova vida a diversos objectes de rebuig. A més, vam poder gaudir 
de la magnífica exposició i l’escola va quedar molt bonica i ben ambientada 
per celebrar la diada de Sant Jordi. Aquí podeu veure els tallers que enguany 
hem fet. 

 

El curs passat l’alumnat de l’Escola Poeta Foix vam desenvolupar un treballar 
interdisciplinari que vam anomenar “Coneguem un parc del Turó de 
Monterols”. Un dels objectius que ens vam fixar va ser acostar l’alumnat a 
aquest espai i promoure’n l’ús entre les seves famílies i amics. Aquest curs 
hem volgut conèixer el grau d’assoliment i hem descobert que un 45% de 
l’alumnat hi ha tornat. Aquests són alguns dels seus comentaris:  

Hi he tornat amb la família per ensenyar-los-hi (Helen); 

vaig tornar-hi dues vegades més: una a passejar amb 

la meva gossa i la meva mare i l’altra amb la meva 

mare a jugar (Valentina); hi vaig tornar unes 4 vegades 

al parc, amb la família i els hi vaig explicar i dir quins 

arbres hi havia (Brenda); hi he anat moltes  vegades: 

amb el casal, amb els meus pares, amb amics...(Desi). 

Aquest curs  (2010-2011) repetirem l’experiència la 
setmana del 23 al 27 de maig amb l’alumnat de 4t, doncs el treball ha estat 
valorat molt positivament tant pel professorat com per l’alumnat. 

 

Apropa’t al Turó de Monterols 

http://www.bcn.es/elspins/tallers/tallers.htm
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Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Seminari de l’hort escolar  

 

Hem revisat l’article que estem elaborant 
entre tots i hem seguit aprenent, 
descobrint i intercanviant coneixements 
sobre el terreny... especialment en el 
fantàstic hort de l’institut Vall d’Hebron. 
Hem sortit carregats de plantes 
aromàtiques, tomaqueres, compost... i 
moltes idees pel seminari del nou curs 
escolar! 

 

 LES ESCOLES DIA A DIA

Del 27 d’abril al 4 de maig, al 
Col·legi Casp vam celebrar la 
setmana de l’agenda 21 realitzant 
diferents accions per recordar-nos el 
compromís que tots tenim amb la 
Terra.  

A l’Escola Vedruna Àngels hem fet 
festa grossa! El passat 14 d’abril, 
alumnes, famílies i mestres vam 
celebrar, la 10a Festa de la Terra. 
Tot un dia ple de moments d’alegria, 
diversió i emoció. Mentre els més 
petits apreníem a fer joguines amb 
material reciclat i passàvem l’estona 
fent curses de cotxes eòlics i jocs 
malabars, els més grans ens crèiem 
dissenyadors donant nous usos a 
marcs i samarretes velles. Tots 
plegats vam gaudir d’una boníssima 
xocolatada solar i de magdalenes 
ecològiques i amb això descobríem 
els secrets i les qualitats de les 
energies netes. Però no hi ha festa 
d’aniversari sense globus i pastís. I 
nosaltres en vam tenir un de 10 
pisos! A la tarda vam aprofitar per 
repassar la feina feta durant aquests 
10 anys on hem après a respectar la 
Terra, i encara vam tenir temps per 
jugar amb les famílies a un munt de 
jocs tradicionals. Ens ho vam passar 
d’allò més bé! 10 anys no es fan 
cada dia, però estem molt contents 
perquè encara en farem molts més! 
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A l’Escola Taiga, el 18 de març, 
vam celebrar la Diada Ecològica, 
en la qual tots ens hi vam abocar 
per guarir el nostre pati i els nostres 
horts. Vam netejar males herbes, fer 
vores, plantar noves plantes 
trepadores pels parterres, flors als 
tests, enciams, cebes i alls als horts 
urbans i, en un altre jardí, herbes 
aromàtiques. També vam fer la 
recollida selectiva de materials i va 
venir el punt verd mòbil escolar, que 
també ens va servir per desfer-nos 
de trastos vells i màquines en 
desús. Va ser un dia molt mogut i 
ple d’experiències! 

L’Escola Mallorca ens fa arribar el 
cartell que van fer per la festa del 21 
de maig, dins el projecte Temps de 
Barri, on es va convidar a tothom a 
afegir-se. Per veure els taller i les 
activitats que van realitzar feu clic 
aquí. 

 

Aquest curs, a  l’Escola Bon Pastor 
hem començat un projecte Come-
nius sobre el canvi climàtic, Redu-
cing Climate Change, juntament 
amb 8 escoles europees. Durant 
aquest curs tots hem treballat els 
temes de residus i consum. Una de 
les parts més atractives d’aquest 
projecte és que tenim l’oportunitat 
de visitar les altres escoles i anar 
compartint la feina que fem. Per 
saber què vam cliqueu aquí. 

 

 EL CALAIX DELS ALUMNES 

 

Els nens i nenes de 5è del Col·legi Casp hem treballat sobre els inconvenients 
de la producció de l’alumini. Hem observat que és molt contaminant per a la 
Terra; per produir una tona d’alumini es necessiten quatre tones de bauxita, la 
qual cosa vol dir que en aquest procés es generen tres tones de residus 
contaminants i perjudicials. També hem fet una enquesta  i hem observat que  
la majoria d’alumnat ja no porten paper d’alumini, però encara ens queda 
conscienciar-nos .Perquè tota l’escola deixi de portar paper d’alumini hem fet 
unes targetes amb frases per a convèncer-nos a no usar paper d’alumini. 

Alumnes de 5è C 
 
A la meva escola, l’Institut Barcelona-
Congrés, ens hem disposat a posar la nostra 
goteta d’aigua per millorar el medi ambient, i per 
això participem en la projecte “Agenda 21“. 
L’objectiu és que totes les escoles possibles 
participin fent petites coses com: posar 
papereres per reciclar el paper o safates per 
posar paper que encara es pot utilitzar per fer 
algun esborrany. D’altra banda també tenim un 

http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/portal/documents/CARTELLFESTA21MAIGok.pdf
http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/portal/documents/EscolaBonPastor.pdf
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hort on cuidem les plantes i estem alerta que no es morin. A més a més, fem 
torns per rentar el pati i que tot estigui net. També disposem de dos contenidors 
grocs i dos blaus. En el primer contenidor hi aboquem els envasos de plàstics, 
els brics i les llaunes. En el segon, paper i cartró. 

Lady-Viviana Quiceno 
 

Per la Diada de Sant Jordi, l’escola Montseny va 
fabricar el seu propi drac! Per construir-lo van fer 
servir cartrons, plàstics, filferro, pintura i molta 
imaginació. L’alumnat ens envia una fotografia 
espectacular i un article amb l’explicació de com el 
van construir. Per trobar la recepta completa, 
accediu fent clic aquí. 

  
 

 FENT XARXA 

 

Trobada de Comitès Ambientals de Sant 
Feliu de Llobregat 

El passat dijous 19 de maig, el Palau Falguera 
de Sant Feliu de Llobregat, municipi que 
pertany a la XESC, va acollir la primera 
trobada de Comitès Ambientals. Hi van 
participar 13 centres de primària i secundària i 
van intercanviar experiències, idees i bones 
pràctiques entorn la sostenibilitat. Es van realitzar diversos tallers sobre 
l’energia solar, una xocolatada i un dinar comunitari. Aquesta trobada va ser 
organitzada pel professorat i alumnat de les escoles participants, amb la 
coordinació de l’Oficina de Serveis Ambientals de l’Ajuntament de Sant Feliu. 
 

 RECURSOS 

 

El Joc del Llop 

Us recomanem aquest joc interactiu del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Parc Natural del Cadí-Moixeró 
sobre la figura del llop i la seva protecció. Joc adreçat a 

infants fins a 12 anys d’edat. Més informació aquí.  
 

Ethica, el joc de les finances ètiques 

Ethica és un joc de taula de simulació que ajuda 
a entendre com funciona el sistema financer 
global i convida als jugadors a posar-se en la 
pell de banquers, inversors i ciutadans i experi-
mentar amb els comportaments i les implicaci-
ons econòmiques, socials i ambientals de la 
presa de decisions en matèria d’inversions. Trobareu més informació aquí. 

http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/portal/documents/EscolaMontseny_DragoMariaBaldo.pdf
http://www.joc.cat/eljocdelllop/
http://www.ethica.co/
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Las competencias en la programación de aula  
(Vol. II) 

Publicació sobre les programacions per competències a 
l’aula de secundària. Aporta suggeriments i propostes i dóna 
eines àgils i eficaces a orientadors, tutors i professors. 
Properament el podreu sol·licitar en préstec en la mediateca 
dels vostres CRP o, a la venda, en les llibreries. Més 
informació aquí. 

 

 

 US INVITEM A... 

...entrar a la nova xarxa social virtual per als amants de la natura: Biodiversia; 
creada per fomentar i canalitzar la participació i la interacció dels ciutadans 
interessats en la biodiversitat i el patrimoni natural. Es complementa, a més, 
amb un potent visualitzador cartogràfic anomenat “Biomap”, que posa a 
disposició de l’usuari informació l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i de 
la Biodiversitat http://www.biodiversia.es/. 

 

... apuntar-vos als cursos de bicicleta que 
organitzarà la Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 
dins la campanya “Bicia’t” de l’Ajuntament de 
Barcelona, en motiu de la Setmana de la Bicicleta. 
Més informació aquí.  

 

... assistir al cafè-tertúlia sobre els cetacis dels canons submarins del 
Maresme, que tindrà lloc a la Fàbrica del Sol l’11 de juny a les 17:30 h. 
L’activitat és gratuïta però cal inscriure’s prèviament fins el 28 de maig trucant 
al telèfon 93 256 44 30 o escrivint un correu a lafabricadelsol@bcn.cat. Més 
informació al web http://www.mcrit.com/crbs/activitats/activitats.htm. 

 

Secretaria Agenda 21 Escolar 
Carrer Nil Fabra, 20 

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

A/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  

http://www.grao.com/libros/ficha.asp?ID=897
http://biomap.es/
http://www.biodiversia.es/
http://www.bacc.info/content/view/140/251/
mailto:lafabricadelsol@bcn.cat
http://www.mcrit.com/crbs/activitats/activitats.htm
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

