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 INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 

 

Sisè esdeveniment. Concert de l’aigua 

Encara queden places 
disponibles per participar al 
concert de l'aigua que tindrà lloc 
el proper 28 de febrer d’11:30 a 
12:30 a la Casa del Mar per 
l’alumnat del cicle superior de 
primària i ESO. El concert serà a 
càrrec de l’Orquestra 
Reciclofònica i serà interpretat 
majoritàriament amb instruments 
reciclats o quotidiòfons, donant 
especial èmfasi a instruments que 
utilitzen l’aigua per sonar.  
Si us interessa participar-hi poseu-vos en contacte amb nosaltres el més 
aviat possible i notifiqueu-nos quants alumnes i quants professors hi 
assistireu! La inscripció serà per ordre de sol·licitud. 

 

Setè esdeveniment. Land Art 

El dimarts 29 de març us convidem a 
participar en la construcció d’una 
obra d’art amb materials naturals al 
parc del Turó de la Peira. La proposta 
consisteix en muntar tres nius de 
dimensions gegants amb restes de 
poda del mateix parc, de manera que 
alhora participarem en la celebració 
de l’Any Internacional dels Boscos.  

Aquest projecte el coordina l’Escola 
d’Art Floral de Catalunya. Per poder 
participar a l’esdeveniment, cal que 
prèviament participeu a la formació 
del dimarts 15 de febrer de 18 a 20h a 
l’Aula de l’A21E. Farem una introducció 
a aquest llenguatge artístic 
contemporani i us donarem pistes per 
preparar-vos amb l’alumnat per a la 
intervenció.  
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Creació de vídeos, missatges positius pel canvi  

Durant el mes de febrer alguns centres del programa 
faran el taller de creació de vídeos Clips Verds, 
missatges positius pel canvi. La iniciativa, de 
l’Associació Barnamil, convida als joves a fer les seves 
pròpies produccions audiovisuals per promoure 
petites accions quotidianes que minimitzin el seu 
impacte sobre el medi ambient. 
http://www.clipsverds.org 

Els centres del Fem Campanya aprofitaran l’oportunitat per fer els seus Clips 
Verds per a la recollida de l’orgànica i fomentar la creativitat dels joves per 
aportar missatges positius pel canvi. Aviat us en mostrarem els resultats! 

 

Activitats de formació previstes per les properes setmanes: 

Com continuar? Avaluació del projecte triennal 08/11 REPESCA!!! 

El vostre centre ha estat immers en un projecte triennal els 3 darrers cursos? No 
vàreu assistir a les reunions anteriors? Teniu una nova oportunitat per a parlar-ne! 

Dilluns 14 de febrer de 18 a 20h a l’Aula de l’A21E 

Land Art: activitat creativa amb materials naturals 

Us agradaria saber què és el Land Art? Voleu prendre part en una obra d’art 
col·lectiva feta amb materials naturals? 

Dimarts 15 de febrer de 18 a 20h a l’Aula de l’A21E 

Avaluant 5 cursos d’A21E 

Voleu compartir amb altres escoles i instituts el procés d’elaboració de la memòria 
dels últims 5 cursos o fer consultes? Voleu iniciar una nova modalitat de projecte? 

Dijous 17 de febrer a les 13h o a les 18h a l’Aula de l’A21E 

El projecte d’Agenda 21 Escolar 

El vostre centre vol iniciar un projecte sobre temes de biodiversitat, residus, 
energia...a través d’un procés participatiu? Esteu duent a terme accions per millorar 

l’entorn més immediat i voleu fer-ho en un marc comú de treball? 

Dimarts 22 de febrer de 17.30 a 19h o  

Dijous 24 de febrer de 13 a 14.30h a l’Aula de l’A21E 

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 de Formació de la web teniu informació detallada de totes les activitats 

de formació així com les propostes de tot el trimestre. 
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Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Taller. Possibilitats didàctiques del 
compostatge 

 

 

 

La sessió va ser molt interessant i 
aplicable. Després d’una breu explicació 
teòrica sobre què és el compostatge des 
de múltiples vessants, vam simular un 
compostador a petita escala que ens va 
permetre entendre com s’han de fer les 
aportacions de MO. A la part més pràctica 
vam observar amb el microscopi els 
microorganismes que trobem al 
vermicompost líquid i amb la lupa, la 
petita fauna que trobem al 
compostador. 

Avaluació triennal 08/11 

 

 

En les dues sessions de migdia i tarda ens 
vàrem reunir un grup reduït de centres 
que va permetre a tothom plantejar dubtes 
o entrebancs i ressaltar aquelles 
actuacions més noves o en les que s’ha 
pogut aprofundir. Preteníem visualitzar 
les bones pràctiques a l’aula, a l’escola o 
en les relacions amb l’entorn sorgides al 
llarg d’aquests 3 darrers cursos. 

Taller. Pecha Kucha, una manera 
de comunicar la teva experiència 

 

Després d’escoltar què és una 
presentació de Pecha Kucha, veure’n 
alguns exemples i explicar-nos els 
consells, vam dur a terme un taller per 
preparar l’intercanvi d’experiències que 
els centres de secundària faran durant 
l’acte de cloenda. Algunes de les frases 
que van sortir són: Imaginem una escola 
nova, que ens permeti escoltar i parlar... 
sempre amb el somriure de la felicitat... 
Ara només queda que tots els centres que 
vulgueu us animeu a presentar les bones 
pràctiques amb el format Pecha Kucha. 
Us n’anirem informant! 

 

 

ATENCIÓ – FORMACIÓ. Molt properament ... 

Cooperativisme a l’institut, presentació del recurs L’aventura d’explorar, 
creant nous espais d’educació infantil, més tallers sobre comunicació, 
recursos sobre alimentació i consum al món ... I moltes coses més! 
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 LES ESCOLES DIA A DIA 

 

A l’Escola Enric Granados estem 
molt engrescats en que l’alumnat 
interioritzi la necessitat d’assolir 
conductes quotidianes que ens 
permetin tenir cura i tractar millor el 
nostre planeta. A més de reciclar 
des de fa anys el paper i el plàstic, 
aquest any reciclem també les 
deixalles orgàniques que genera 
el menjador. Ens vam apuntar al 
programa Compostem i aprenem i 
membres de la comissió de l’hort 
vam assistir al curs de formació. Ja 
tenim el nostre compostador! Ara 
tocava muntar-lo i posar-lo en 
marxa. Els nens i nenes de 5è i de 
P-4 han estat els escollits per 
muntar-lo i iniciar la seva posada en 
marxa. Més endavant la resta de 
cursos també participaran en la 
tasca de fer aportacions. 

 

 

 

A l’Escola Fàsia - Sarrià continuem 
treballant en el nostre hort. Ja 
comencen a sortir els primers brots 
de les plantacions. I el planter cada 
cop està més bonic! Els enciams i 
les bledes estaran a punt per la 
collita i les farem servir en el nostre 
projecte de cuina. Hem sembrat 
alfàbrega i la trasplantarem al 
planter, i quan estigui llesta la farem 
servir al nostre projecte de càtering 
per elaborar una salsa pesto. 

 

A l’Escola La Farigola de 
Vallcarca aquest any ens hem 
proposat rebaixar el consum 
elèctric de l’escola, i la primera 
iniciativa per part dels alumnes ha 
estat apagar el llum sempre que 
no sigui necessari. Els alumnes de 
4t han fet cartells que han repartit 
per les classes per recordar-ho. 
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 EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 

Els dies 25 i 26 de gener de 2011 va 
venir a l’Escola Vedruna - Gràcia el 
Punt Verd Mòbil Escolar. Vam 
organitzar una activitat que durava 
mitja hora i es tractava d’anar a 
llençar els residus especials que 
portéssim. Aquells dies tothom va 
portar objectes i aparells que no volia 
per tirar-los: piles, cartutxos de tinta, 
MP4, MP3, cables elèctrics,... coses 
que no es poden llençar als 
contenidors del carrer.  

Tota l’escola, des de P3 fins a 2n de batxillerat va participar en aquesta 
activitat. Maite i Carla, alumnes de 1r d’ESO B. 

 

 FENT XARXA 

 

Fòrum XESC. Bones pràctiques d’educació ambiental 

1 de març a Sant Boi de Llobregat i 23 de març a Sabadell 

Els Fòrums de la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat ja estan a punt. Us recordem que si 
esteu interessats en participar-hi la inscripció s’acaba 
el proper dilluns 14 de febrer, pel Fòrum de Sant Boi 
i el 21 de febrer, pel Fòrum de Sabadell. Per 
formalitzar la inscripció al web de la XESC 
necessitareu un codi que cal que ens demaneu 
prèviament. Informació: http://www.xesc.cat 
 

Ambientalització curricular  

Aquest curs ha començat un grup de recerca i investigació sobre el procés 
d’ambientalització curricular que es porta a terme en alguns centres 
educatius. El dissabte dia 19 de febrer es farà la segona sessió a Barcelona 
en la que hi participarà professorat de tot Catalunya. Si al vostre centre esteu 
treballant aquest tema, és una bona oportunitat per intercanviar 
experiències. Per més informació sobre aquest grup de treball contacteu amb 
la secretaria de l’A21E. 
 

Els teus petits grans gestos pel medi ambient 

El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
de Barcelona convoca un concurs de realització de 
vídeos adreçat als centres de secundària, de formació 
professional i de batxillerat. Està programat dins la 18ena 
edició del festival que serà de l’1 al 8 de juny sota el lema 

http://www.xesc.cat/
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Els teus petits grans gestos pel medi ambient que pretén portar la cultura 
del medi ambient i el cinema a les escoles. 
El termini d’inscripcions finalitza el 30 de març. Podeu trobar les bases del 
concurs a: http://www.viladrau.com/img/upload/bases_ficma.pdf 

 

 RECURSOS 

 

Sobre biodiversitat ...  

Escolta, observa i actua per aturar els 
efectes del canvi climàtic sobre la 
biodiversitat! 

DEPANA presenta un portal web sobre 
canvi climàtic i biodiversitat on es 
poden trobar audiovisuals i dossiers 
didàctics de tres espais naturals: el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, els Aiguamolls del 
Baix Empordà i les Muntanyes de Prades.  
A: http://www.canviclimaticibiodiversitat.cat 

 

Sobre residus ... 

La publicació que us presentem mostra estratègies per 
disminuir els residus que produïm; començant per la reducció, 
la reutilització i el reciclatge. També ofereix activitats que es 
poden dur a terme amb unes gotes d’imaginació, una engruna 
d’enginy, un raget d’habilitat i molta il·lusió per transformar 
un residu en un nou objecte. El podeu trobar aquí. 

 

Sobre treballs de recerca ... 

Recentment us vam anunciar que la Fundació Ersília havia desenvolupat un 
recurs de lliure accés: L'aventura d’explorar: propostes de recerca per 
l'alumnat d'ESO. Aquest comptava amb dos espais temàtics: la mobilitat i 
l’alimentació. Ara ja hi podem trobar l’energia i l’aigua i molt properament els 
residus i el soroll. Hi trobareu unes eines d’exploració molt útils i per a cada 
temàtica recursos per desenvolupar la recerca. L’alumnat que hi participi 
comptarà amb un servei de consultoria. A: http://www.ersilia.org/aventura_explorar 

http://www.viladrau.com/img/upload/bases_ficma.pdf
http://www.canviclimaticibiodiversitat.cat/
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/nuestroscentros/Reciclatge_quadern_ca.pdf
http://www.ersilia.org/aventura_explorar
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Sobre compra verda ...  

El Club EMAS ha elaborat unes fitxes de 
compra verda en les que s’expliquen per 
diferents productes els avantatges de 
tenir en compte criteris ambientals. A la 
darrera pàgina de cada número de la seva 
revista podreu trobar-hi la fitxa d’un producte diferent: productes tèxtils, pintures 
i vernissos, vehicles elèctrics... Us les podeu descarregar de: 
http://www.clubemas.cat/RQG/RQA.html 

 

Sobre convocatòries ...  

La Fundació Biodiversitat obre el termini de 
presentació de projectes al programa Emplea 
Verde edició 2010-2011 per a la realització 
d’activitats per la millora del mercat laboral i el 
medi ambient. El termini finalitza l’1 de juny de 
2011. Més informació a: http://www.fundacion-
biodiversidad.es/inicio/emplea-verde/formularios. 

 

 US INVITEM A... 

 

... informar-vos sobre el projecte 10:10 per reduir les emissions de CO2 en 
un 10% a partir del 2010 i dur-lo a terme al vostre centre educatiu. A: 
http://www.1010global.org/es/educacion 

 

... visitar el web de Som Energia, una cooperativa de consum d’energia verda 
que té per objectiu oferir energia 100% renovable, de proximitat i al mateix 
preu que l’energia “bruta”, i ajudar a transformar el nostre territori en un lloc 
més sostenible i més respectuós amb el medi. A: http://www.somenergia.com 

 

… veure el documental Homenatge a Catalunya II de Joana Conill, Manuel 
Castells i Alex Ruiz, una història d’històries sobre la construcció d’una 
economia sostenible, solidària i descentralitzada . Teixint xarxes que 
superen la individualització i la divisió jeràrquica del treball. Per visualitzar-
lo, cliqueu aquí. 

 

… apropar-vos a l’activitat Vine a fer un tomb, enfila’t al bus del Collserola-
Tour el proper 20 de febrer de 10 a 14h per conèixer el Parc de Collserola. 
Combina els trams de recorregut amb autocar amb passejades curtes. Les 
places són limitades i cal inscripció prèvia. Més informació al 93 280 35 52 o a 
http://www.ParcCollserola.net 

 

http://www.clubemas.cat/RQG/RQA.html
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/emplea-verde/formularios
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/emplea-verde/formularios
http://www.1010global.org/es/educacion
http://www.somenergia.com/
http://www.homenatgeacatalunyaii.org/
http://www.parccollserola.net/
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… visitar el web del dia mundial de l’aigua per obtenir 
logotips, banners, cartells, etc. per promocionar les 
activitats que dugueu terme en el marc de la celebració 
d’aquesta jornada: 
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_es.html  

 

... informar-vos sobre les activitats que ofereix l’Aula de l’Aigua per aquest 
mes de febrer. Totes les activitats són gratuïtes. Més informació: 
http://www.auladelaigua.org, info@auladelaigua.org, tel. 93 432 72 09. 

 

… consultar el programa del setzè cicle de conferències de l’Aula d’Ecologia, 
a l’auditori a la biblioteca Jaume Fuster. En la programació d’aquesta edició es 
tractaran diversos temes de màxima actualitat, amb un èmfasi especial en les 
relacions entre l’espai construït i la matriu natural. Properament a : 
http://www.bcn.es/mediambient 

 

... apuntar-vos a les properes activitats de febrer que tindran lloc a la Fàbrica 
del Sol. El proper dissabte 12 de 12 a 13.30h Viatge al món de l’energia i 
dijous 17 de 18 a 19.30h Rehabilitació energètica als nostres pisos. 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. 

 

... visitar el web de l'Any Internacional dels Boscos, que és 
aquest 2011. A: http://www.un.org/en/events/iyof2011/ 

 

 

 

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.unwater.org/worldwaterday/index_es.html
http://www.auladelaigua.org/
mailto:info@auladelaigua.org
http://www.bcn.cat/mediambient
http://www.un.org/en/events/iyof2011/
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

