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INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Quart esdeveniment. Gran afluència de públic familiar i estudiants d’arreu
a la mostra DrapArt’10/11
Us transcrivim alguns dels comentaris que ens ha deixat el públic en el llibre de
visites de l’exposició o bé que han fet alumnes d’algun dels centres participants
a la tornada després de les vacances:
A revolution is comming. Ha sigut magnífic nanos, us felicito! Ens ha agradat
molt i hem trobat molt bones idees ... tot aquest material inspira imaginació i
enginy a l’hora d’utilitzar nous materials. Bonjour! Quel travail! C’est
merveilleux! Bravo! ... aquesta sala m’ha encantat ... recomanem que vingueu
amb tota la família ... “Ma agradat molt i tambien mue pasat molt bé. I
magardaria tornar. I acet museu es molt intarasan” (6 anys). Això ha molat un
huevo y medio! Hi ha coses tope de cutres però altres molt kukis, ea! Very nice
space. Idee, colori, passioni, inspirazioni. Forme d’arte per sognare.
Oihanzabal Eskolako bi haurrek. Ikusi dituzte zuek egindako lanak. Gustatu
zaizkigu! (entre moltes d’altres!!!)

La web d’educació del CCCB en va fer ressò, podeu veure la notícia aquí.

També us volem explicar que l’alumnat de 4rt d’ESO de l’Escola Pia de Sant
Antoni el divendres 17 de desembre va fer una performance al Pati de les
Dones del CCCB muntant l’obra sencera Bosc de caixes: un bosc de 54
arbres de cartró reutilitzat.
Com a font d’inspiració, per una obra de teatre ... o per a
d’altres usos que us pugueu imaginar, l’obra
Metamorfosi d’un grup d’alumnes de batxillerat de
l’Institut Joan Boscà està a la disposició del centre que
la vulgui acollir!
Finalment, anunciar-vos que ben aviat us donarem a
conèixer la nova proposta pel proper DrapArt’11/12, l’olla
ja està bullint!
Notícies de l’Agenda 21 Escolar
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Cinquè esdeveniment. Més de 300 persones participen a la Convenció

Divendres 14 de gener es va
celebrar la Segona Convenció de
signants de l’Agenda 21 de
Barcelona a l’Auditori Axa de
Barcelona. Així va culminar el
procés que ha servit per avaluar
col·lectivament els objectius de
l'Agenda 21, donar visibilitat a la
feina feta per la xarxa de signants,
detectar necessitats emergents i
noves tendències i planificar el treball dels propers anys. Al plenari es va
presentar una diagnosi de cadascun dels objectius de l’Agenda 21 i un
audiovisual per donar visibilitat a les accions de la xarxa de signants. Per
finalitzar l’acte, es va fer entrega dels Premis Acció 21 i es va encoratjar a tots
els participants a seguir treballant. Un tast de convenció a:
http://www.bcn.cat/agenda21/convencio/trobada_general.html
Volem agrair especialment als centres educatius que vàreu assistir tant als
grups de treball previs a la convenció, com a la convenció: Institut Josep
Serrat i Bonastre, Escola Mallorca, Institut Montserrat, Escola Antoni Brusi,
Escola Súnion, CM Pont del Dragó, Col·legi Sil, Institut Roger de Flor, EBM
Londres, Col·legi La Merced, Institut Escola de Mitjans Audiovisuals i Col·legi
Maristes Sants - Les Corts.
Sisè esdeveniment. Concert de l’aigua
En el marc dels actes del 10è aniversari, el
proper 28 de febrer d’11:30 a 12:30 oferim
un concert de l’aigua a la Casa del Mar a
l’alumnat del cicle superior de primària i
ESO. El concert, a càrrec de l’Orquestra
Reciclofònica, serà interpretat
majoritàriament amb instruments reciclats
o quotidiòfons, donant especial èmfasi a
instruments que utilitzen l’aigua per
sonar. El públic podrà interpretar
col·lectivament una peça musical utilitzant un instrument senzill i les
indicacions projectades a la pantalla. La Casa del Mar té un aforament limitat
de 230 persones, així que us proposem que hi participeu amb una
representació de l’alumnat, per exemple la comissió coordinadora, i que
aquesta expliqui posteriorment a la resta de l’escola el fonament de l’acte.
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 rigorós ordre de sol·licitud.
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Compostem i aprenem: més de 60 nous compostadors en marxa a
Barcelona!
La setmana passada es van fer les
3 sessions de formació i entrega de
material d’aquest nou programa, en
les que hi van assistir centres de
l’A21E, algunes entitats o
organitzacions de l’A21 i també
altres centres educatius de
Barcelona que s’han incorporat a
questa nova experiència del
compostatge comunitari. El
programa, a més de facilitar el
material als centres, proporciona la
formació inicial i un seguiment
tècnic al llarg dels dos primers anys, amb dues visites al centre la primavera de
2011 i la del 2012, a més d’un suport virtual i telefònic continuat.
Com que hi ha nous centres interessats, estem recollint noves inscripcions
per oferir un nou grup el mes de març. Si és el vostre cas, poseu-vos en
contacte amb la secretaria de l’A21E. Si sou un centre que ja feu servir el
compostador de cursos anteriors, teniu ara la possibilitat de demanar una
visita tècnica per aquesta primavera, a més d’actualitzar coneixements en el
taller possibilitats didàctiques del compostatge (veure més avall), només cal
que us poseu en contacte amb nosaltres!

Un lipdub per a la recollida de
l’orgànica
Aquesta setmana l’exposició està al
Col·legi Sant Gabriel, on l’alumnat
de primer i segon d’ESO la visitarà i
després el mateix alumnat oferirà la
visita guiada a les famílies. Amb
l’exposició facilitem un recull
d’activitats sobre matèria orgànica i
comunicació a les aules.
http://www.femcampanya.cat/resources/?act=res&cat=&nod=_root_&id=proposta_activitats_expo&start=1

Els centres participants continuen definint les accions de la seva campanya.
Tres dels centres han decidit aprofitar la tirada dels lipdubs i centrar-los en la
matèria orgànica. Per ajudar-los, els hem facilitat aquest document:
http://www.femcampanya.cat/resources/?act=res&cat=&nod=_root_&id=fem_un_lipdub&start=1
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Activitats de formació previstes per les properes setmanes:
Possibilitats didàctiques del compostatge
Teniu un compostador a l’escola? Voleu actualitzar els vostres coneixements tècnics
sobre el procés de compostatge? Us interessa la idea de fer un aprofitament
pedagògic a l’aula i al laboratori?
Dimarts 1 de febrer de 18h a 20h a l’Escola Pau Casals d’Horta

Com continuar? Avaluació del projecte triennal 08/11
El vostre centre ha estat immers en un projecte triennal en el darrer curs? Ha arribat
el moment de decidir com continuar aquest procés!
Dimecres 2 de febrer a les 13h o a les 18h a l’Aula de l’A21E

Sabeu què és el Pecha Kucha? Voleu saber com es fa?
Pot ser una manera dinàmica i sintètica de comunicar i visualitzar les vostres
experiències d’A21E en l’intercanvi de l’acte de cloenda.
A tots els centres de secundària (alumnat i professorat):
si voleu presentar les vostres experiències de l’A21E d’aquest curs que es farà el
proper mes de juny utilitzant un Pecha Kucha ens trobarem:
Dijous 10 de febrer de 15h a 17h a la sala d’actes de l’Institut Montserrat

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

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

Què es comenta sobre les activitats realitzades?
Mobilitat sostenible. Taller i
presentació del material
didàctic de la PTP
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La sessió va ser força animada i participativa. Hi
va haver presència tant de professorat com
d’AMPA i d’un servei educatiu. Es va presentar
el material com un recull de propostes obertes
per fomentar l’ús del transport públic
col·lectiu, que es pot descarregar del web:
http://www.transportpublic.org/serveisdivulgatius/406
Es van mencionar els projectes de camí
escolar que alguns centres estan duent a terme
i que d’altres no coneixien. Del debat va sortir la
proposta de fer intercanvi d’experiències a
través del mateix lloc web, així com propostes
per ampliar o millorar el material (facilitant
dades, recollint idees, etc.).
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Seminari de l’hort escolar
A la darrera sessió del 17 de gener a l’Escola
Torrent de Can Carabassa vam fer una
activitat sobre deshidratació de llavors. A part
de l’intercanvi d’experiències també hi va haver
intercanvi de vermicompost líquid, llavors de
sègol, blat, ordi, ruca, bròquil, pèsols... aportat
pels mateixos participants.
Va ser un intercanvi ben complet!

Breus
La setmana vinent els centres que vàreu demanar
plantes les podreu començar a recollir al viver
municipal. Recordeu que sou molts els que hi anireu i
us demanem que llegiu amb atenció la informació que
Recollida de plantes us hem enviat per la recollida, així com que intenteu
respectar el dia i hora assignats.
Si vàreu demanar plantes però encara no heu rebut el
missatge informatiu del dia i hora de recollida, poseuvos en contacte amb nosaltres el més aviat possible.

LES ESCOLES DIA A DIA

Aquest curs a l’Escola Sants
Innocents hem iniciat l’esmorzar
sostenible. Tot l’alumnat recull el
plàstic i el paper d’alumini a l’hora
del pati i el diposita en uns bidons.
Els alumnes de secundària i de
trànsit a la vida adulta ja han fet els
primers estudis dels residus que
generem. Com a escola, fent
participatives a les famílies, ens
hem proposat que el mes de febrer
aquests residus siguin quasi zero.
Notícies de l’Agenda 21 Escolar
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Ahir a l’Escola Els Pins vam fer la
collita d’aquestes coliflors que són
més maques que un ram de flors.
Quina il·lusió ens ha fet la primera
collita de bròquils i coliflors d’aquest
hivern! També vam collir unes
cebes petites i tendres per fer un
menjar apetitós i sà!

A l’Escola Virolai Grimm ja hem
iniciat l'hort, un nou projecte que
ens ha fet molta il·lusió com a
escola. Us mostrem una foto de la
primera sembra i plantació.

A l’Escola Enric Granados estem
molt entusiasmats i contents. El
temps i la feina invertida en l’hort
escolar ja comença a donar fruits.
El planter i les llavors conreades a
principi de curs van creixent a poc a
poc. Els nens i nenes de cicle
superior van collir les pastanagues,
els raves comencen a estar
preparats per ser recol·lectats i els
enciams ja comencen a estar una
miqueta grandets. Per això, ahir a la
tarda els alumnes de P-4 van anar a
cordar-los. Volem que les seves
fulles creixin cap amunt ben
blanques i tendres per quan decidim
fer la festa de l’amanida amb tot
allò que recollim del nostre hort.
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Des del CE Montseny us volem
mostrar una fotografia d’una de les
feines que hem fet aquest mes al
nostre hort. Les escaroles que vam
collir les van utilitzar a la cuina per
fer una amanida boníssima!
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FENT XARXA
A punt els fòrums de la XESC
L’A21E ha participat en l’elaboració del programa de
les trobades territorials d’intercanvi
d’experiències de professorat i alumnat de la
XESC. Una trobada que cada dos anys reuneix
alumnat i professorat dels centres que en formem
part. Aquest any la proposta és debatre els criteris
que hauria de tenir una bona pràctica d’educació
ambiental realitzada a l’aula, al centre o a l’entorn
més immediat.
Els fòrums en els que podeu participar els centres que formeu part de l’A21E
són el dia 1 de març a Sant Boi de Llobregat i el dia 23 de març a Sabadell.
Cada centre hi pot participar amb 1 o 2 professors i 2 o 3 alumnes. Tothom hi
és convidat, però especialment els centres que després de cinc programes
anuals d’A21E penseu planificar un programa triennal.
Si us interessa participar-hi feu-nos-ho saber i us enviarem el programa
detallat. La inscripció s’acaba el 14 de febrer.
La maleta dels residus i el consum responsable al barri de Sant Andreu
El dijous 13 de gener es va
inaugurar un nou Punt Verd de
barri a Sant Andreu. Vam
aprofitar per apropar la maleta
pedagògica dels residus i el
consum responsable al Centre
de Recursos Pedagògics del
districte, i restarà allà durant tot el
mes de febrer per a tots els
centres propers que vulgueu
demanar-la en préstec. Recordeu
que al llarg del curs qualsevol
centre de la ciutat pot demanar la
maleta en préstec al Servei de Documentació d’Educació Ambiental.
Estudiants de la UAB realitzen una diagnosi ambiental a les escoles
bressol municipals
Els cent vint estudiants de tercer curs de ciències ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona han realitzat una diagnosi de fluxos ambientals a 17
escoles bressol de Barcelona que fan l’Agenda 21 Escolar. L’objectiu és
definir propostes de millora i indicadors de seguiment fent èmfasi en
aspectes d’especial rellevància en una escola bressol, com és el soroll, la
composició del material de joc o la producció de determinats residus com els
bolquers.
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RECURSOS
Sobre biodiversitat...

Després de l'Any Internacional de la Biodiversitat, l'Organització de les Nacions
Unides (ONU) ha declarat que enguany serà l'Any Internacional dels Boscos.
Aquesta efemèride vol incentivar la comunitat mundial i empreses del sector en
una feina comuna, sensible i responsable amb aquests ecosistemes. Més
informació a: http://www.un.org/en/events/iyof2011/
Sobre consum ...
Voleu participar en un projecte sobre comerç just? La cooperativa IDEAS
Catalunya, amb el finançament de la Fundació Obra Social La Caixa, durà a
terme durant el 2011 el projecte Centres
educatius pel comerç just, una eina per la
integració cultural. Consisteix en sensibilitzar la
comunitat educativa sobre el repartiment
desigual de la riquesa al món, i el foment del
consum responsable i el comerç just com
una forma de construir un món més sostenible i
just. Si voleu participar contacteu amb la Luz a:
93 603 10 34 o bé comercial@mercasol.net.
Més informació sobre l’entitat a: http://www.ideas.coop/que-hacemos/educacion.html
Tens entre 10 i 16 anys i t’inspira el comerç
just? Anima’t i participa! SETEM Catalunya,
amb la col·laboració de les altres entitats
organitzadores de la Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica, fan la convocatòria de la segona
edició del Concurs de Relats Curts amb l'objectiu de reflexionar sobre les
injustícies del comerç internacional i l'alternativa que ofereix el comerç just.
La participació en aquest certamen està oberta a escoles, instituts, esplais,
agrupaments escoltes o d’altres col·lectius d’infants i joves de tota Catalunya.
Més informació: http://www.setem.cat/not.php?arg=641
Relats de l’edició passada: http://www.festacj.org/IMG/pdf/relats_participants_concurs.pdf
Noves publicacions...
La revista Educació i Sostenibilitat ja ha editat el nou número centrat en la
temàtica dels diners. Explora múltiples reflexions i bones pràctiques per
integrar les finances ètiques i l'economia solidària en qualsevol entorn
d'aprenentatge. A més a més ofereix una selecció de recursos pedagògics i
altres eines d’aprenentatge tant per a educadors/es com famílies. Podeu
demanar-lo en préstec al SDEA, o bé a es@barcelonya.net, o subscriure-us via
web a la publicació: http://www.es-online.info
Notícies de l’Agenda 21 Escolar
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Convocatòries...
L’Agència de Residus de Catalunya convoca enguany la sisena edició del
Premi Disseny per al Reciclatge, que promociona els productes, els
projectes, les estratègies i els materials que integren en el seu disseny
estratègies de foment de la prevenció de residus, el reciclatge i la reciclabilitat
dels productes i materials. La data límit de presentació de les candidatures és
el dia 15 de març de 2011. Més informació aquí.
US INVITEM A...
... informar-vos sobre el taller all in one, un taller familiar a càrrec de
l’il·lustrador japonès Katsumi Komagata que tindrà lloc el proper 19 de febrer a
les 17h o al workshop per a públic adult, a càrrec del mateix il·lustrador que
tindrà lloc el 19 de febrer a les 11h. Més informació a: http://www.tantagora.net
… participar al taller Sons, sorolls i melodies. La ciència del so del 8 de
gener al 27 de febrer al CosmoCaixa, tots els caps de setmana i festius, a les
17h. Més informació aquí.
... consultar el web de la cooperativa de consum Som energia que acosta el
cooperativisme a les energies renovables i l’autogestió. L’objectiu és oferir
energia renovable de proximitat al mateix preu que l’electricitat bruta. Més
informació a: http://www.somenergia.com
... informar-vos sobre les activitats educatives del BioDiverCiutat dirigides a
escoles que programa l’Institut Jane Goodall. Més informació:
http://www.biodiverciutat.org
... apuntar-vos a les properes activitats d’hivern que tindran lloc a la Fàbrica
del Sol. Aquesta primera quinzena de febrer són sobre el consumidor
energètic del segle XXI, els camins de l’aigua i l’aire que es respira a
Barcelona. 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.

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
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