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 INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 

 

Mapa dels horts dels centres educatius de Barcelona 

Cada cop som més els centres de l'Agenda 21 Escolar que tenim hort escolar. 
En tenim en jardineres, en taules de cultiu, al terra, en hivernacles, ... de grans, 
de més petits, plens d’hortalisses o d’aromàtiques. Entre tots creem una rica 
xarxa d’horts a la ciutat. 

 

Notícies núm. 14, any 10. Març de 2011. 
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A la web de l’A21E hi trobareu el mapa 
que ens permet veure el conjunt 
d’aquests espais, poder mostrar quin 
hort tenim a la nostra escola i conèixer 
els dels nostres veïns. També ens 

permet, com a centres de l’Agenda 21 Escolar, mostrar a la resta de ciutat la 
nostra aportació per fer una Barcelona més sostenible. Clicant sobre cada 
icona es pot veure el nom del centre, l’adreça, el districte, el tipus d’hort i una 
fotografia. També podeu buscar un hort en concret pel seu nom, districte o 
tipologia. 
Us demanem 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 d’informació, si us plau, feu-nos ho saber. 

 

Compostem i aprenem: per disposar de compostadors als centres 
educatius 

Aquest mes d’abril farem la darrera entrega de 
compostadors d’aquest curs per aquells centres que 
encara no n’heu demanat. La formació serà el dijous 7 
d’abril al matí, i és imprescindible l’assistència per 
poder disposar del compostador. Tots els centres que 
hi vulgueu participar cal que ens reenvieu omplerta la 
butlleta que trobareu a l’apartat eines de la web. Hi 
ha també en aquest apartat un document informatiu 
sobre la campanya Compostem i aprenem, que us recomanem que llegiu 
prèviament. A partir de la recepció de la vostra sol·licitud una tècnica es posarà 
en contacte amb vosaltres per acabar de concretar la proposta. Termini de les 
sol·licituds: divendres 1 d’abril. 
 

 

Setè esdeveniment. Land Art al parc del Turó de la Peira. 

El proper dimarts 29 de març al parc 
del Turó de la Peira durem a terme 
aquesta realització artística amb l’ajut 
de l’alumnat d’unes quantes escoles de 
l’A21E, la coordinació de l’Escola d’Art 
Floral de Catalunya i la realització 
tècnica de l’Escola Taller Ciutat Sostenible i 
de l’Institut Rubió i Tudurí. 
Si el vostre centre no hi participa 
aquest dia, esteu convidades a passar 
pel parc posteriorment per a veure els 
resultats i l’evolució de l’obra. 
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Nova sessió informativa pel curs 2011-2012 

Hem convocat una nova sessió informativa per presentar el programa i la xarxa 
de l'A21 Escolar als centres de la ciutat que encara no en formen part. Tindrà 
lloc el proper 7 d’abril de 13 a 14.30h a l’aula de l’A21E. Cal inscriure’s prèviament. 
 

El diumenge 27 de març marxem a 
Dubai a recollir el premi!!! 

Tal i com ja us hem fet saber amb 
anterioritat, el programa Agenda 21 
Escolar de Barcelona ha estat guardonat amb el Premi internacional de 
Dubai sobre bones pràctiques per a millorar les condicions de vida, 
liderat pel Govern de Dubai i administrat conjuntament amb el Programa 
HABITAT de les Nacions Unides. En el proper butlletí us explicarem com ha 
anat! 

 

Continuem el debat sobre comunicació Comuniquem o informem? aquesta 
vegada amb un taller pràctic Know How Lab: si us interessa, mireu l’apartat 
de formació més avall. Aquelles persones que vàreu fer el primer taller tindreu 
una devolució pràctica del mateix i dels materials que vàreu aportar, no hi 
falteu! 

 

 

L’alumnat de sisè de l’Escola Sant 
Francesc d’Assís volem apropar-nos 
als Jardins Cèsar Martinell. Aquest 
interior d'illa dedicat a aquest arquitecte 
és, possiblement, un dels espais que 
permeten endevinar l'Eixample que 
imaginà Cerdà; amb carrers ombrejats i 
amb patis interiors com aquest, envoltat 
de galeries i balcons. Aquests jardins 
s'han dotat d'una filera de bancs per 
llegir-hi o reposar-hi, així com d'una 
zona de jocs infantils protegida del sol pels arbres. 
Vam realitzar una activitat, dintre del projecte interdisciplinari que fem durant el cicle 
superior (La Terra, un lloc de l'univers), d'orientació per mirar de saber trobar el nord, 
sud, est i oest segons alguns indicis que ens dóna la natura. Ens ho vam passar molt 
bé i vam aprendre molt. Ara, tenim ganes d’apadrinar un dels arbres del Jardí! 

Apropant-nos als interiors d’illes!  
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Activitats de formació previstes per les properes setmanes: 

Seguiment i orientacions per fer la memòria anual 

S’acaba el curs i heu d’avaluar el projecte d’Agenda 21 Escolar? 

Dimarts 29 de març a les 13h o a les 18h a l’aula de l’A21E 

L’aventura d’explorar: un nou recurs telemàtic 

Voleu propostes de recerca per als estudiants d’ESO? Compartim eines útils 
pel treball de recerca? 

Dimarts 5 d’abril de 18h a 20h a l’Institut XXVena Olimpíada 

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

Voleu intercanviar bones pràctiques sobre comunicació al centre? Quines són 
les idees clau que els centres ja utilitzeu a l’hora de comunicar? Compartim 

junts les nostres experiències! 

Dimarts 12 d’abril de 17.30 a 20.00 a l’Aula de l’A21E 

A totes les activitats de formació cal inscriure’s prèviament trucant o enviant 
un missatge electrònic a la secretaria d’A21E. A l’apartat Formació de la web 
teniu informació detallada de totes les activitats de formació així com les 
propostes de tot el trimestre. 

 

Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Curs: Fauna a la ciutat. 

Les dues sessions han estat un èxit!  

A la primera en Sergi Garcia ens va fer una explicació exhaustiva i amena sobre la 
biodiversitat existent a la ciutat. Va explicar-nos moltes anècdotes sobre la fauna 
urbana i també estratègies diverses que es duen a terme a la Barcelona per potenciar 
la diversitat faunística. 

Curs: Fauna a la ciutat. 2a sessió. 

 

La segona sessió s’ha fet a l’Institut 
Sant Andreu per observar en directe 
els petits espais naturals que hi ha al 
pati: la bassa, l’hort i el bosquet. I com a 
primícia d’enguany hem escoltat el 
primer cant de les granotes, enregistrat 
al migdia. En Ramon Margalef també 
ens ha explicat els interessantíssims 
treballs de recerca que han dut a terme 
alguns alumnes de batxillerat, i el crèdit 
apropa’t a la natura de l’alumnat de 3r 
d’ESO. D’aquesta sessió també esperem 
que ens surti una profitosa xarxa 
d’intercanvi, d’idees i d’espècies per 
millorar la biodiversitat d’altres patis. 
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 LES ESCOLES DIA A DIA 

 

A l'Escola Mestre Enric Gibert i 
Camins a finals del mes de febrer 
hem celebrat les Jornades 
Pedagògiques. Aquest any les hem 
dedicat al bosc i hem fet un munt 
de tallers on hem après el nom dels 
arbres i les seves parts, els animals 
que hi viuen, hem olorat les herbes 
aromàtiques, hem parlat de 
l'aprofitament dels boscos, del 
respecte i cura que n’hem de tenir ... 
Per acabar hem fet una exposició 
que han pogut visitar totes les 
famílies de l'escola. 

A l’Escola Jaume I hem creat un 
blog on anem penjant les activitats 
relacionades amb l'hort i tot el que 
fa referència a l'A21E: 
http://jaume1agenda21.blogspot.com/ 
Ens agradaria que hi hagués molta 
interacció amb les famílies i per això 
també ho hem publicat a la revista 
mensual que fa l'escola. Mica en 
mica, l'anirem perfeccionant.  

En motiu de la celebració del Dia 
Mundial de l'Aigua tots els nens/es 
de l'Escola La Mar Bella del 
Poblenou el dia 22 de març férem 
diferents activitats. A infantil hem 
escollit el joc De gota en gota per 
conèixer les diferents formes 
d'utilització de l'aigua, apreciar el 
valor que té per la vida i orientar la 
nostra actitud envers l'estalvi d'aigua. 

Arriba la primavera i la festa als 
parcs. Aquest dijous 24 de març 
alguns centres de l’A21E han pogut 
observar quin és el procés per fer 
compost i participar-hi aportant 
matèria orgànica. Amb la 
col·laboració de jardiners de Parcs i 
Jardins han plantat plantes en 10 
parcs de la ciutat.  
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 EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 

L’alumnat de l’Escola Pia de Sarrià ens explica l'experiència que va suposar 
assistir al Fòrum de la XESC del Baix Llobregat, a Sant Boi: 

Per a nosaltres va ser una 
experiència fantàstica. Vàrem 
poder explicar el que fèiem a les 
nostres escoles per reduir, reutilitzar 
i reciclar. Ens va fer il·lusió poder 
explicar el projecte dels boscos 
que l’any passat havíem fet amb tota 
la classe. Els nens de les altres 
escoles feien coses molt 
interessants: mirar la llum que hi 
havia a cada classe, un aparell per 
veure el temps que farà, uns tenien 
un hort molt gran i un estany a l’escola, altres feien tallers per plantar plantes, 
etc. També vàrem fer una recollida de bons propòsits pel medi ambient amb la 
gent del carrer de Sant Boi. Ens va agradar molt formar part d’una R “erra” 
gegant humana. Marcel Figueras i Sandra de Moragas, alumnes de 5è de primària. 

 

 FENT XARXA 

 

Fòrum de la XESC del Vallès Occidental 

Dimecres 23 de març ens hem 
trobat 174 representants d’alumnat i 
professorat dels centres de la XESC 
i els/les tècniques dels programes 
A21E i EEVV al Parc del Vallès, 
entre Sabadell i Barberà.  

 

 

 

En aquesta trobada, amb el professorat hem reflexionat 
sobre els criteris d’avaluació d’una bona pràctica 
d’educació ambiental i hem conegut experiències de 
centres d’altres pobles i ciutats. L’EBM Valldaura ha 
aportat la seva experiència d’escola oberta i entorn la 
participació a l’escola a la taula rodona del professorat. 
Paral·lelament, l’alumnat de primària i de secundària 
també han intercanviat experiències en petits grups. La 
trobada ha finalitzat amb la realització de tres accions 
conjuntes per mitigar el canvi climàtic. 
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CONFINT: Conferència Internacional Tinguem Cura del Planeta 

Us convidem a veure i difondre el vídeo que explica el 
procés d’aquesta conferència internacional de la mà 
dels tres joves delegats que van anar a Brasil el juny 
del 2010: http://www.scea.cat/confint.htm. Un procés 
en el que alguns centres ja hi heu participat! 
Convidem als centres de secundària a formar part d’aquesta proposta i a 
participar en accions futures de les que parlarem a l’acte de cloenda de 
l’Agenda 21 Escolar (juny 2011) per organitzar la conferència catalana (tardor 
2011), estatal (gener 2012) i europea i mundial (Rio + 20, primavera 2012). Ens 
podeu demanar la informació que necessiteu i visitar un nou blog creat a 
nivell estatal sobre la proposta: http://confint-esp.blogspot.com/.  

 

 RECURSOS 

 

Sobre biodiversitat... 
 
El Centre de Documentació de Medi Ambient (CDMA) del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, amb motiu de l'Any Internacional dels Boscos 
presenta un aparador virtual dedicat als boscos. 
S’estructura en 5 apartats informatius i permet accedir a la 
informació bàsica, estar al dia dels esdeveniments, i consultar 
una selecció de documents i enllaços electrònics rellevants. 
Per més informació: http://boscos.webnode.com/ 
 
En motiu de l'Any Internacional dels Ratpenats des del 
Museu de Granollers i l'Associació Galanthus s’ha elaborat 
una web dedicada a aquests mamífers excepcionals: 
http://www.ratpenats.org/. Hi trobareu molta informació així 
com fitxes didàctiques per investigar què mengen, com 
viuen, com són, què és l'ecolocalització, com es relacionen 
amb l'entorn, etc.  
 
Els corredors verds urbans és una nova guia d’educació 
ambiental que té per objectiu promoure els corredors verds en 
la planificació urbana de la ciutat. Recull els criteris de disseny 
i els instruments necessaris per desenvolupar-los, així com 
exemples de corredors verds d’algunes altres ciutats del món.  

Fauna de Barcelona. Amfibis, rèptils i mamífers és també 
una nova guia que té per objectiu difondre el coneixement 
sobre els vertebrats de la ciutat de Barcelona, completant la 
guia Ocells de Barcelona, publicada anteriorment. 

Les dues guies estan disponibles al web en format pdf (apartat Documents i + 
o http://www.bcn.cat/mediambient). També estan consultables al Centre de 
Documentació d’Educació Ambiental, a la Fàbrica del Sol i a les biblioteques de 
la xarxa municipal de Barcelona. 

http://confint-esp.blogspot.com/
http://boscos.webnode.com/
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 US INVITEM A... 

 

… apropar-vos a la conferència Créixer junts: escoles i mestres, pares, 
mares i fills. Una manera de apropar-nos a l’educació des de la pedagogia 
sistèmica a l’Escola Montseny, avui divendres 25 de març a les 18.00h 

… participar de la jornada del Projecte Rius Fem dissabte, jornada de neteja 
dels espais fluvials. S'iniciarà amb la visita a l'exposició temporal sobre la 
riera de Vallvidrera i una breu introducció al projecte de recuperació que s'està 
portant a terme. Després s'anirà a recollir brossa en diferents punts on s'ha 
extret la canya americana. Més informació: http://rieravallvidrera.projecterius.org 

... participar a la festa d’inauguració del Nat, el nou museu de ciències 
naturals al parc del Fòrum, que es farà el diumenge 27 de març a les 12h. 
Entrada lliure fins el 30 de juny. Més informació: http://www.blogmuseuciencies.org/ 

... visitar la web de les Escoles Compromeses amb el Món, on hi ha la 
informació de les IV Jornades: compartim eines en una societat canviant, 
realitzades el mes de gener: http://www.escolescompromeses.org/ca/ 

... acostar-vos a la presentació de la versió catalana de l’informe del 
Worldwatch Institute Estat del món 2011: innovacions que alimenten el 
planeta el 28 de març a les 12h a la Sala d’actes del Museu Melcior Colet. 

... anar a veure el Jardí Tarradelles, el primer jardí vertical de la ciutat. 
Situat al carrer de Berlín, 109, funcionarà com un enorme pulmó d'uns 250 
metres quadrats que s'encarregarà de netejar l'aire de pols, fums i 
contaminació, a més de donar aixopluc a diverses espècies vegetals i animals.  

... 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. 

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://rieravallvidrera.projecterius.org/
http://www.blogmuseuciencies.org/
http://www.escolescompromeses.org/ca/
http://www.bcn.cat/mediambient
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

