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 INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 

 

Ja som al 3r trimestre i preparem el final de curs! 

Us informem de la logística de presentació de memòries, nous projectes i 
subvencions 

Reserveu-vos el dia 7 de juny!!! Estem organitzant l’acte de cloenda del curs 
2010-2011 i festa final del 10è aniversari per a tothom (educació infantil, 
primària i secundària). El mateix dia farem l’intercanvi d'experiències dels 
centres de secundària. És aquest dia que es fa el lliurament de les memòries 
(tots els centres, sigui quina sigui la modalitat del projecte) 

 Dia 13 de maig. Data límit de presentació de projectes anuals pel curs 
2011/2012 dels centres que faran l'A21E per primera vegada. 

 Dia 10 de juny. Data límit de presentació de projectes anuals pel curs 
2011/2012 dels centres que fan el de 2n, 3r, 4rt ... curs o més d’A21E. 

El formulari per a presentar el projecte anual està a l’apartat Eines de la web. 

 Dia 10 de juny. Data límit de presentació de projectes triennals pel 
període 2011/2014 dels centres que han avaluat els 5 o 3 darrers cursos 
(el formulari us l’enviem personalment a cada centre, si no el teniu en 
format digital, demaneu-nos-el!). 

Centres que no vinguin a la cloenda: el termini de presentació de la 
memòria (anual, triennal o quinquennal, totes les modalitats) és també el 10 de 
juny, amb el projecte. 

Respecte les subvencions (per aquells centres que en poden demanar: 
públics i d’educació especial) encara no tenim informació, tan aviat com 
sapiguem com ho haureu de fer, us ho farem saber, sigui el proper butlletí, o bé 
amb una tramesa especial. 

 

Novè esdeveniment. Biodiversitat al barri de la Barceloneta  

Ja s’acosta el penúltim 10x10 ...  
serà divendres 6 de maig de les 10h a les 12h: 
una descoberta de la biodiversitat del barri de 
la Barceloneta i el front marítim barceloní. 
Convidem a les escoles del barri a fer un 
recorregut per conèixer els valors naturals de la 
línia del litoral i, amb un audiovisual, a 
submergir-vos al mar per conèixer la vida als 
esculls. 
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Vuitè esdeveniment. Presentació de la guia i la maleta dels sons i sorolls 

Mentre els grans atenien la presentació de la guia i els recursos de la maleta, 
els més joves han preparat un conte sobre la terra. Han descobert sons 
d’objectes increïbles ... i ha sigut d’allò més divertit fer música, sons i sorolls (i 
algun silenci ...) per interpretar el conte! Després s’ha presentat l’obra davant 
d’un nombrós públic! Esperem que aquesta experiència hagi agradat a tothom, 
intèrprets i públic, i que puguem escoltar moltíssims més contes i històries 
creades i interpretades als vostres centres. Us espera una sorpresa... 

 

Mireu el vídeo que hem fet sobre el compostador a 
l’Institut Bosc de Montjuïc! 
Vam estrenar compostador el mes de febrer i 
aconseguirem els resultats segurament cap a l'estiu, però 
ha valgut la pena ja que hem après moltes coses del sòl 
i del compostatge. Donem les gràcies a tot l'equip d' 
alumnes de la matèria Entorn Natural de Montjuïc i a en 
Toni Marí, conserge del centre pel seu assessorament i 
implicació! Més informació i el vídeo, aquí: 
http://www.femcampanya.cat/news/ca_ES/2011/04/27/0003/mireu-el-video-que-hem-
fet-sobre-el-compostador 

 

Activitats de formació previstes per les properes setmanes: 

Sigues emprenedor: fes-te cooperativista 

Teniu interès en conèixer què és el cooperativisme i com funciona una cooperativa de 
treball associat? Voleu conèixer una proposta per organitzar-nos, treballar en equip i 

prendre decisions sobre les nostres pròpies activitats? 

El dimarts 3 de maig de 15h a 17h a la Institució Montserrat SCCL 

Recordeu que a totes les activitats de formació cal inscriure’s prèviament 
trucant o enviant un missatge per correu electrònic a la secretaria d’A21E. A 

l’apartat Formació de la web teniu informació detallada de totes les activitats. 
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Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Know How Lab: laboratori 
d’intercanvi de sabers i accions 
sobre la gestió de la comunicació 

 

Vam poder compartir, a partir de la nostra 
experiència, els sabers i accions sobre la 
gestió de la comunicació al centre 
educatiu. Amb uns participants de perfils 
diversos com professorat, membres de 
l'AMPA, personal d'administració i serveis, 
i tècniques de programes educatius, vam 
enriquir les accions comunicatives d'un 
centre que volia dinamitzar la seva 
Agenda 21 Escolar. Aviat tindrem el 
document amb totes les nostres idees, 
que de ben segur us podran inspirar! 

L’aventura d’explorar: un nou 
recurs telemàtic 

 

Abans de presentar el recurs, en Jordi de 
Manuel, va plantejar la importància de 
fer recerca en l’àmbit escolar i vàrem 
poder discutir els diferents models 
organitzatius dels centres que hi van 
assistir. L’Aventura d’Explorar fa 2 
propostes en 5 temàtiques (alimentació, 
transport, energia+aigua, residus, soroll), 
que plantegen una situació a investigar a 
partir d’un context quotidià ...  
(+ informació). El recurs és a: 
http://www.ersilia.net/aventura _explorar 

 

Breus 

Concurs Internacional 
de Roses Noves de 
Barcelona! 

Recordeu que els propers dies 3 i 4 de maig les 
escoles i instituts podeu participar activament de la 
XI edició del concurs votant i atorgant el premi de la 
Rosa de les Escoles. 

Mapa dels horts dels 
centres educatius de 
Barcelona 

Recordeu que a la web de l’A21E hi trobareu el 
mapa dels horts dels centres del programa. Us 
demanem la vostra col·laboració per mantenir 
actualitzat el mapa: tots aquells centres que teniu 
hort i no hi sortiu, que teniu fotografia i ens la voleu 
enviar o que detecteu algun error en la informació o 
localització, si us plau, feu-nos-ho saber! 

http://www.ersilia.net/aventura%20_explorar
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 LES ESCOLES DIA A DIA 

 

El Centre d’Estudis Montseny ha 
guanyat un premi de l’Associació 
Catalana d’Amics de l’Aigua on es 
guardonen les iniciatives i 
actuacions relacionades amb l’aigua 
i el seu entorn natural. Aquest any 
s’ha premiat a l’escola pel seu 
estalvi d’aigua en l’aprofitament de 
l’aigua del subsòl pels sanitaris. 
Enhorabona!” 

 

A l’Escola del Parc del Guinardó 
estem portant a terme un projecte 
interdisciplinari en el que hi 
participa tot alumnat (de P-3 a 6è). 
Col·laboren amb nosaltres l’alumnat 
de pràctiques de l’escola de 
jardineria IESM Rubió i Tudurí, 
amb un projecte de reubicació dels 
diferents espais verds de l’escola, 
plantant espècies autòctones per 
regenerar la zona del bosquet i 
reorganitzar tot el sistema de reg. 
L’alumnat de CS ha fet un projecte 
d’una zona propera a les seves 
aules i l’ha presentat a l’alumnat de 
jardineria per tal que els assessorin i 
els facin una xerrada sobre la 
coherència i possibilitats d’aquest 
projecte. 

 

A l’EBM Trinitat Nova des del més 
de novembre fem l’hort amb la 
col·laboració del pare de l'Izan, en 
F. Xavier que ens posa l’adob i ens 
ajuda a plantar les faves, naps, 
bledes, espinacs i pastanagues. 

 

Des del Centre Escolar Sant 
Francisco ens envien una foto de 
les obres realitzades per l’alumnat 
de 3er d’ESO amb material de 
rebuig. 
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 EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 

Dia Verd a l’Escola El Polvorí: A 
l’escola volíem fer l’hort i que tot el 
pati i el jardí tingués més plantes, així 
la nostra escola es veuria més bonica. 
A la comissió ambiental vam escollir 
un dia per fer el Dia Verd i vam 
pensar quines plantes plantaríem i 
com ho faríem. Vam decidir que 
faríem unes brotxetes de fruites i les 
decoraríem amb xarop de xocolata i a 
la tarda tots sortiríem al pati a veure 
com havia quedat tot i a fer un berenar 
tots plegats. Aquell dia cada classe anava sortint a l’hort o als jardins a plantar. 
Primer van sortir els infants més petits i desprès els més grans. Alguns de cicle 
superior van podar i netejar el jardí d’infantil. El dia va ser molt maco i ens va 
agradar molt, vam aprendre coses que no sabíem. Penso que hem fet bé al 
plantar a l’hort perquè així recollirem fruites i verdures. També està bé plantar 
plantes enfiladisses i de flors, ens ha quedat tot molt bonic. Dency Escobar, 
alumne de 6è, delegat a la Comissió Ambiental. 
 

L’alumnat de 4t ESO del Col·legi 
Sagrat Cor de Sarrià hem col·laborat 
en la campanya mobilitza’t per la 
selva de reciclatge de mòbils, per a 
protegir els ecosistemes africans, 
organitzada per l’Institut Jane Goodall. 
Aquesta campanya pretén evitar la 
contaminació del medi, reutilitzant 
terminals i reduint la insostenible 
demanda dels seus components. Ens 
ha fet molta il·lusió saber que amb 
aquesta campanya també contribuïm a 

la recuperació dels ximpanzés del Congo. N’hem apadrinat un!!! 
 

L’alumnat de segon de l’Escola Laia 
hem fet un projecte sobre 
l'alimentació. Vam plantar llavors de 
pastanagues, espinacs, tomàquets i 
altres plantes. Les pastanagues i els 
espinacs van créixer i amb aquests 
ingredients vam preparar una 
fantàstica amanida que ens vam 
menjar un dia per dinar. 
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 FENT XARXA 

 

El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient FICMA us convida a 
una experiència única: l'estrena mundial del primer bloc de la pel·lícula 
d'animació ODISEA 2050. Un film divertit 
que ens explica les causes del canvi 
climàtic, supervisat pel animador 
responsable de la pel·lícula Avatar i 
Spiderman2. Serà especial!!! ja que els 
seus realitzadors estaran a la projecció i 
volen que vosaltres decidiu el final del 
film amb els vostres suggeriments. És a 
dir, vosaltres decidireu com acaba la 
pel·lícula... us hi apunteu? 

Aquesta activitat es durà a terme el dijous 2 i divendres 3 de juny d'11h a 13h 
al auditori de l'Institut Francès de Barcelona. Per inscriure-us-hi cal enviar un 
missatge electrònic amb l’assumpte: Odisea 2050 abans del 15 de Maig: 
jaumegil@ficma.com fent constar nom de l'escola/institut, el nombre d’alumnes 
i les dades de contacte. 

 

 RECURSOS 

 

A internet ... 

Des de Buenos Aires, l’Hilda ens recomana un curt de Javier 
Fesser Binta y la gran idea, per debatre, entre d’altres, el 
valor de l’educació escolar.  
A: http://video.google.es/videoplay?docid=1814175740046170677# 

La Fundació Ersília ens presenta un nou 
recurs educatiu sobre biodiversitat. Hi 
trobareu molta informació, entre altres, jocs, 
entrevistes, vídeos, enllaços relacionats amb el 
tema a la ciutat Barcelona. A: 
http://www.ersilia.org/biodiversitat/. 

 

... i un llibre de paper! 

El Drac Reciclat és un conte molt especial, creat a partir 
d’un fet real a l’Escola Ferran Sunyer i que ha editat i escrit 
una mare de l’AMPA. Aviat el podreu trobar en préstec al 
SDEA, formant part de la maleta sobre consum i residus. 

 

mailto:jaumegil@ficma.com
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Sobre mobilitat 

El BACC ha publicat els Itineraris amb bici pels 
espais verds de Barcelona, tots ells de baixa 
dificultat, aptes per a tothom i per fer al llarg de tot l'any. 
http://www.bacc.info/biciarbres/ 

 

Sobre educació pel desenvolupament sostenible 

El darrer número de Perspectiva Escolar (núm. 353) presenta 
un interessant discurs sobre l’Educació pel Desenvolupament 
Sostenible i un recull d’experiències i recursos per tractar 
diferents temes a l’aula.  

 

 US INVITEM A... 

 

... veure el documental 2011-2020: La Década de 
la Biodiversidad. Diversos experts expliquen i 
comenten la situació actual de pèrdua de 
biodiversitat en el planeta.  

 

... apuntar-vos a les properes activitats de 
primavera a la Fàbrica del Sol. Aquests propers tres mesos el tema serà la 
biodiversitat. 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: http://www.bcn.cat/mediambient, 
lafabricadelsol@bcn.cat, tel. 93 256 44 30.  

Per aquells que vareu fer el curs de fauna de l’A21E us pot ser d’especial 
interès l’activitat de dissabte 7 de maig sobre el falcó pelegrí a la ciutat que 
inclou una ruta per observar-los. 

 

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  

http://www.bacc.info/biciarbres/
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=6899
http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=6899
http://www.bcn.cat/mediambient
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

