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 INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 

 

Recollida de plantes 

Els centres que vàreu demanar plantes, ja les podreu començar a recollir al 
viver municipal a principis de febrer. La setmana vinent us enviarem un correu 
electrònic amb el dia i hora per fer la recollida del vostre centre. Recordeu que 
sou molts els que hi anireu i us demanem que llegiu amb atenció la informació 
que us enviarem per la recollida, així com intenteu respectar el dia i hora 
assignats. 
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L’exposició ha estat un èxit! 

L’exposició que recull les accions 
que van realitzar els 9 centres 
participants el curs passat ja es 
troba a l’Escola Mallorca! S’hi 
estarà dues setmanes i després 
seguirà fent ruta per altres centres, 
que aprofitaran la seva arribada per 
fer alguna de les accions de la seva 
campanya de comunicació o altres 
activitats relacionades amb el 
reciclatge de la matèria orgànica i la 
comunicació. 

Amb pocs dies han estat molts els centres que han contactat amb la secretaria 
del programa per a demanar-la, i ja està programada fins a final de curs.  

Activitats de formació previstes per les properes setmanes: 

Mobilitat sostenible, taller i presentació del material didàctic   
Mou-te en companyia  

Voleu conèixer estratègies didàctiques per fomentar el transport públic? Teniu ganes 
d’intercanviar experiències i plantejar noves propostes? 

Dijous 27 de gener de 18h a 20h a l’Aula A21E 

Els assistents rebreu un exemplar d’aquest nou recurs 

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 

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 

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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Breus 

Nou grup per fer la 
formació del projecte 
compostem i 
aprenem 

 

Com que els grups del 18 i 19 de gener estan molt 
plens, pel dia 20 de gener de 9 a 13h hem obert un 
nou grup per fer la formació i entrega dels 
compostadors.  
Recordeu que els horaris dels altres dies són: 18 
gener de 15 a 19h i el 19 de gener de 9 a 13h. 

El dia 20 de gener, a partir de la 13h, els centres que 
no heu de fer la formació, podeu passar a recollir el 
compostador. 

Si encara no heu escollit el dia, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres el més ràpidament possible. 

Centres de 
secundària 

Avui divendres 14 de gener s’acaba el termini per 
sol·licitar les agendes d’ESO pel curs 2011/2012.  

 

 LES ESCOLES DIA A DIA 

 

Arran d’una xerrada que va 
organitzar la Comissió de 
Sostenibilitat de l’Escola Sadako 
amb tot el claustre de primària i 
secundària, vam tractar el tema de 
la reducció de residus. Van sortir 
algunes propostes per aconseguir 
aquest objectiu i a més de 
conscienciar els alumnes, vam 
decidir passar a l’acció en un 
aspecte molt concret: reduir l’ús 
del paper d’alumini en el dinar 
d’una sortida. Vam parlar amb 
l’encarregat de la cuina i ens va 
suggerir un menú que ens podríem 
endur dins d’una carmanyola. Els 
alumnes de cinquè, a la sortida a 
Montserrat vam dinar: truita de 
patates, croquetes i una poma. 

Boníssim! Si cada entrepà són uns 
30 cm. aproximadament de paper 
d’alumini i érem 56 persones, a dos 
entrepans cadascú: és fàcil calcular 
que vam estalviar més de 30 
metres de paper d’alumini! 

Aquest any a l'Escola La Mar Bella 
hem decorat el Nadal amb materials 
de rebuig, com ampolles d'aigua i 
paper. Us convidem a veure el 
nostre arbre. 
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Durant aquest mes de desembre la 
vocalia d’Agenda 21 de l’Escola La 
Maquinista ha estat més que 
activa: hem realitzat la plantada de 
l’hort i del jardí, també hem recollit 
joguines per dur-les a Càritas, ha 
vingut el PVME, hem fet un arbre de 
Nadal amb caixes de sabates, el 
grup de consum de menjadors 
ecològics ha seguit funcionant 
durant les vacances, hem recollit 
mòbils vells..., en definitiva, un 
munt d’activitats! 

 

 

 

 

Us passem un enllaç a les fotos del 
dia que vàrem començar a 
recuperar el nostre hortet de 
l'Escola Oriol Martorell. 
http://phobos.xtec.cat/cepa-oriol-
martorell/web/ 

 

 

 EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 

El desembre vam anar a l’acte de 
lliurament de premis del concurs de 
rodolins de residus que es va realitzar a 
la Fàbrica del Sol (a la Barceloneta). Els 
nens i nenes de cicle superior de la 
nostra escola hi vam participar enviant 
molts rodolins i poemes i és per això que 
ens van fer una menció especial. Al cap 
d’unes setmanes vam exposar-los 
coincidint amb la festa del Matí de Nadal. 
Marta, Berta, Helena i Aleix - alumnes 
de cinquè de l’Escola Sadako. 
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 FENT XARXA 

 

Grup de formació i recerca sobre ambientalització curricular 

El 20 de novembre l’A21E de Barcelona vam 
participar en la primera sessió de treball sobre el 
diagnòstic de l’ambientalització curricular en els 
centres d’educació formal. En aquesta sessió de 
treball ens vam reunir una trentena de persones de 
diferents col·lectius: professorat de centres 
educatius, assessors/res i tècnics/ques dels 
programes que formem part de la XESC . 

El programa, de dos anys de durada, amb el títol El procés d’ambientalització 
curricular dels centres escolars: reflexió, comunicació i acció, està coordinat pel 
Grup de Recerca Complex de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

La propera sessió del grup serà el 19 de febrer. Si al vostre centre esteu 
treballant aquest tema i voleu informació d’aquest grup de treball no dubteu en 
contactar amb nosaltres trucant o enviant un missatge per correu electrònic a la 
secretaria de l’A21E.  

 

Cinc centres educatius de l’Agenda 21 Escolar participen al BCNegra 

L’Institut XXV Olimpíada, l’Escola Municipal Bosc de 
Montjuïc, l’Institut Pau Claris, l’Escola Sadako i l’Escola 
Santa Anna participaran a la trobada dels clubs de lectura 
de novel·la negra juvenil en el marc de la BCNegra que 
tindrà lloc l’1 i 3 de febrer a les 11h a la biblioteca Jaume 
Fuster. La novel·la triada ha estat Aigua Bruta de Pau 
Vidal (Premi de literatura científica 2006) que transcorre al 
voltant d’un delicte ambiental, un abocament d’aigües 
residuals sobre corrents fluvials. En aquesta trobada els 
alumnes dels centres tindran l’oportunitat de formular 
preguntes i conversar amb l’autor del llibre.  

 

 RECURSOS 

 

Sobre mobilitat ... 

Projecte per impulsar l’ús de la bicicleta 

La Coordinadora en defensa de la bici es 
proposa augmentar l’ús del a bicicleta en un 50% 
en 5 anys per aconseguir 3 milions de ciclistes 
habituals, o el que és el mateix: 1.000.000 de 
ciclistes més a les ciutats espanyoles al 2015. 
Més informació a: 
http://1millondeciclistas.com/Objetivo_2015_Dossier_ESP.pdf 

 

http://1millondeciclistas.com/Objetivo_2015_Dossier_ESP.pdf
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El BUS: un servei d’autobús cooperatiu i autogestionat 

La Cooperativa Integral Catalana ofereix 
aquest servei d'autobusos que pretén facilitar la 
mobilitat de tots els col·lectius i associacions 
que requereixin d'un transport per a grups. És 
una eina basada en els principis cooperatius, 
no pretén obtenir plusvàlues del servei. Així es 
potencia un transport col·lectiu, més sostenible 
socialment, ecològicament i econòmicament 
respecte al model de transport imperant. Més 
informació a: http://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/6718/bus-cooperatiu/  

 

Olimpíada de Biologia de Catalunya 

Representants d’entitats relacionades amb 
l’ensenyament de la biologia s’han reunit per 
organitzar l’Olimpíada de Biologia de 
Catalunya que tindrà lloc el 12 de febrer al 
CosmoCaixa. Aquesta activitat té com a objectiu 
fomentar i estimular l’interès dels joves per 
les ciències de la vida. L’Olimpíada s’adreça a estudiants de 2n de batxillerat 
de qualsevol centre de secundària de Catalunya. Cal inscriure’s prèviament abans 
del dia 21 de gener. Més informació i inscripcions a: http://olimpiadadebiologia.cat/ 

 

Campanya per la universalització de l'alimentació ecològica als menjadors 
escolars 

El Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental (FODESAM) 
està recollint signatures per donar suport a la implantació 
de l'alimentació ecològica als menjadors de tots els 
centres escolars d'Espanya. Amb l’objectiu de promocionar la 
producció ecològica i conscienciar sobre la importància de 
l'agricultura ecològica en els nostres hàbits alimentaris. I per 
tant, dels beneficis per a la salut i el desenvolupament infantil 
que comporten aquests aliments. Més informació i recull de 
firmes a: http://www.fondosaludambiental.org/?q=node/423  

 

Documentals per crear consciència crítica 

Us presentem una web que inclou una 
recopilació de documentals crítics, música 
i pel·lícules que ajuden a reflexionar i debatre 
diferents problemes socioambientals a nivell 
mundial  i la part de responsabilitat que tenim 
cada una de nosaltres. 
http://www.kaosenlared.net/noticia/magnifica-
recopilacion-documentales-criticos-para-crear-
consciencia  

 

http://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/6718/bus-cooperatiu/
http://olimpiadadebiologia.cat/
http://www.fondosaludambiental.org/?q=node/423
http://www.kaosenlared.net/noticia/magnifica-recopilacion-documentales-criticos-para-crear-consciencia
http://www.kaosenlared.net/noticia/magnifica-recopilacion-documentales-criticos-para-crear-consciencia
http://www.kaosenlared.net/noticia/magnifica-recopilacion-documentales-criticos-para-crear-consciencia
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 US INVITEM A... 

… mirar el vídeo que explica què és l’Agenda 21 
Escolar que hem preparat per anar a recollir el premi 
Internacional de Dubai sobre Bones Pràctiques 
per Millorar les Condicions de Vida que hem rebut 
el programa. Si teniu 3 minuts no ho dubteu... i 
esperem que us agradi. Podeu escollir si el voleu 
veure en català o en anglès! 
http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/video_dubai_ca.htm 

… apropar-vos a la sessió del Calaix de ciència, organitzada per 
l'Associació Catalana de Comunicació Científica i l'Observatori de 
la Comunicació Científica (UPF), que tindrà lloc el proper dimarts 
18 de gener a les 19h a l’Auditori del Campus de Comunicació de 
la UPF (C/Roc Boronat, 138). Aquesta sessió consistirà en la 
projecció i debat posterior de Comprar, llençar, comprar. 
Trobareu tota la informació a: http://wp.me/pEgFi-10F 

… assistir a la sessió explicativa del funcionament del joc Risc Energètic que 
organitza l’Agenda 21 de Sabadell amb col·laboració d’Enginyeria Sense 
Fronteres i el suport de la Diputació de Barcelona. La sessió tindrà lloc el 25 de 
gener de 17.30 a 19.30h al Casal Pere Quart de Sabadell. Cal confirmar 
assistència al telèfon 93 748 08 42 o per correu-e a: agenda21@ajsabadell.cat 

… participar al taller comunicació i educació per a l’acció ambiental que 
tindrà lloc el proper 26 de gener a les 18.30h al Punt d’Informació Ambiental 
del Punt Verd de la Sagrada Família. Activitat gratuïta, però cal inscriure’s 
prèviament a info@aulambiental.org o al 93 435 05 47. Més informació a: 
http://www.aulambiental.org/03_Pdfs/02_Inici/prog_hivern_11.pdf  

... apuntar-vos a les properes activitats d’hivern sobre energia i qualitat 
ambiental que tindran lloc a la Fàbrica del Sol. Aquest mes són sobre les 
llums de la ciutat, l’energia a la Fàbrica del Sol i les clavegueres de Barcelona. 
Activitats gratuïtes, però que requereixen una inscripció prèvia. Les inscripcions 
s’obren 14 dies abans de la seva realització. Més informació i inscripcions a: 
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://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/video_dubai_ca.htm
http://wp.me/pEgFi-10F
mailto:agenda21@ajsabadell.cat
mailto:info@aulambiental.org
http://www.aulambiental.org/03_Pdfs/02_Inici/prog_hivern_11.pdf
http://www.bcn.cat/mediambient
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

