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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Ja gaudim dels nous espais!!! 
Com algunes de vosaltres ja heu pogut comprovar, la remodelació dels espais 
de l’A21, l’A21E, el Servei de Documentació d’Educació Ambiental i la sala 
polivalent de formació ja estan pràcticament enllestides. 

 

 
Notícies núm. 07, any 9. Desembre 2009. 
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Repartiment de material de l’antic CRBS 
Al llarg dels mesos d’octubre i novembre s’ha ofert i distribuït una part dels 
objectes i materials de l’antiga exposició del CRBS. Ha sigut tot un èxit i en 
aquest moments estan repartits entre més d’una quinzena de centres educatius 
de l’A21E i entitats de l’A21. Bona reutilització als que n’heu pogut gaudir! 
 

El dijous 19 de novembre ens vàrem reunir una representació de l’alumnat del 
CEIP Montseny, Escola Reina Elisenda, SEK Escola Sant Estanislao de 
Kostka, Escola Virolai i el CEIP Baldiri Reixac per tal d’elaborar el “Decàleg 
conjunt dels bons usos del parc”. Estem situats molt a prop del Park Güell i 
per això el coneixem molt bé i l'estimem. L'objectiu de la trobada era debatre 
els punts que a les nostres escoles havíem considerat bàsics a tenir en 
compte per fer un bon ús del Park. Posar-nos d'acord no va ser fàcil: hi havia 
molts matisos per argumentar, i redactar els deu punts del decàleg ens va 
portar a aglutinar idees i negociar la definitiva. 

Les escoles veïnes al Park Güell s’hi 
acosten sovint 
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Activitats de formació... 
A mitjans de desembre trobareu a la web el programa de formació del proper 
trimestre per a que pugueu organitzar-vos amb temps i assistir a aquelles 
propostes que més us interessin. Recordeu que cal inscriure’s prèviament a 
totes les activitats trucant o enviant un missatge electrònic a la secretaria d’A21E. 
 
Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Presentació de la Maleta de l’Aigua Hi vàrem assistir més d’una trentena de 
persones. Vam remenar els materials de 
la maleta, vam endur-nos el recull de 
recursos número 18 Maleta de l’aigua i 
vam veure l’exposició L’Aigua al segle 
XXI cedida per UnescoCat. El Xavier 
Gallego va fer una ponència més que 
suggerent al voltant dels sons de 
l’aigua: una passejada sonora a través 
de melodies i d’instruments en els que 
intervé l’aigua, i ens va donar idees per 
construir instruments senzills amb aigua i 
materials de rebuig. Finalment va dirigir 
un petit concert amb la nostra participació 

Avaluant 5 cursos d’A21E El dia 1 ens vam reunir amb un grup de 
centres que formen part de l’A21E des de 
fa 5 cursos per tal d’oferir-los iniciar una 
nova modalitat de participació. Tots 
ells faran reunions amb el seus claustres 
per consensuar la seva resposta. Els que 
acceptin elaboraran -amb el nostre 
suport- una memòria del quinquenni i un 
projecte triennal amb el propòsit 
d’extreure’n aprenentatges i identificar 
propostes innovadores adequades a les 
seves particulars realitats. 

 
Breus 

Darrers dies per 
enviar les fitxes per 
exposar al Drap Art! 

 

Aquelles que vulgueu participar del festival Drap Art 
recordeu que la data de termini per la presentació dels 
treballs és el 9 de desembre!!! La fitxa per participar i que 
cal enviar-nos a l’A21E està a la web, a l’apartat eines. Si 
necessiteu alguna orientació no dubteu en posar-vos en 
contacte amb nosaltres. 
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10 de desembre: dia 
Internacional dels 
Drets Humans 

El 10 de desembre de 1948 l’Assemblea de les Nacions 
Unides, va votar per aclaparadora majoria la Declaració 
Universal dels Drets Humans. Es compleixen 61 anys de la 
que, sense cap dubte, ha estat l’acció més important en la 
recerca, sistematització i posada en valor de la dignitat 
humana. Més informació: 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/humanrights/ 

18 de desembre: dia 
internacional del 
migrant 

Aquests dia es pretén reconèixer i valorar la contribució dels 
immigrants en l'avanç socioeconòmic i cultural dels països 
d'arreu del món. El dia 18 es podrà veure al Museu d’Història 
de la Immigració de Catalunya el documental Veus d'una 
història silenciada i visitar l'exposició Odissea d'objectes. 
Equipatges imprescindibles. Més informació: 
http://oliba.uoc.edu/mhic/component/option,com_frontpage/It
emid,1/lang,ca/ 

 

• LES ESCOLES DIA A DIA 
 
El CEIP Baldiri Reixac ens envia 
l’enllaç al seu blog per compartir 
amb d’altres escoles les activitats 
que realitzen al Park Güell i 
explicar com aprenen de debò: 
http://unaaulames.blogspot.com/ 
 

La comissió del CEIP Ferrer i 
Guàrdia ens explica: hem començat 
el taller Fem l'hort i els nens i 
nenes de cinquè i sisè estem 
aprenent molt sobre jardineria i 
compostatge. 
 
El CEIP La Maquinista ens mostren 
el seu punt de recollida selectiva i 
expliquen que estan molt contentes i 

contents de la implicació dels infants 
i de les famílies! 

 
 
Aquest any el CEIP Torrent de Can 
Carabassa ja estem al sisè any de 
compromís amb l’A21E i acabem de 
crear formalment una comissió 
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ambiental, ja que fins ara fèiem 
trobades esporàdiques amb 
representants elegits de tots els 
col·lectius. Estem preparant també 
un acte de presentació de la placa a 
tota la comunitat educativa (podeu 
llegir la notícia sencera a la web de 
l’A21E, a l’apartat Què fan les 
escoles?). 
 
 
A l’inici de curs al CEIP Tresfonts 
vam decidir fer tres berenars a 
base de fruita. El primer l’hem 
relacionat amb la setmana de l'eix 
de l'astronomia, art i ciència i hem 
fet un mosaic amb motius de l’espai, 
el cel i tot el que l'envolta. 

 

 
 

 
• EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 

Hem après que la biodiversitat és la varietat de formes de vida que viuen a la 
Terra i que és indispensable 
respectar-la per moltes raons, 
ètiques, científiques, 
econòmiques... Hem muntat un 
cartell de biodiversitat en el que 
totes hem portat retalls d’éssers 
vius, des dels més senzills als 
més complexos. Sabem que el 
2010 és l’Any Internacional de la 
Biodiversitat i ens volem 
organitzar per participar en alguna 
acció que afavoreixi la seva 
conservació.  
Alumnes de 1r d’ESO del Col·legi La Merced. 
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Per aturar el canvi climàtic ... propostes de l’alumnat dels centres de l’A21E! 
Coincidint amb el Congrés a 
Barcelona sobre el canvi climàtic 
l’alumnat de 3er d’ESO de 
l’Escola Sagrada Família vam 
realitzar diferents activitats:  
-Una sortida a l’Ecoparc de 
Montcada i Reixac on separen i 
tracten principalment el contingut 
dels contenidors taronja (matèria 
orgànica) i gris (restes de rebuig) 
dels quals s’obté energia 
elèctrica per el consum del propi 
Parc, compost i material base 
per l’asfalt de carreteres. La conclusió que hem tret és que és molt millor 
reduir deixalles i aprendre a fer millor la separació selectiva.  
-Una visita al Parc Eòlic de Rubió, que te 50 aerogeneradors. Va ser molt 
interessant i educatiu, de manera lúdica vam ser conscients que produir 
energia costa molt.  
-A l‘escola hem fet una gimcana amb proves pràctiques sobre el reciclatge a la 
nostre vida quotidiana i hem entès com l’estalvi pot repercutir en minimitzar la 
pobresa d’una altra part del món que no té la riquesa per llençar tant material. 
Alumnes de 3r d’ESO (podeu llegir la notícia sencera a la web de l’A21E, a 
l’apartat Què fan les escoles). 
L’alumnat de l’Escola Joan Pelegrí que va estar a 
Copenhaguen ens explica a la tornada: volem 
agrair la possibilitat de gaudir d’experiències tan 
maques i enriquidores com la que hem viscut 
aquests 3 dies. Han estat uns dies molt intensos 
en els que ens hem impregnat de coneixements en 
tots els aspectes. Ens ha encantat la ciutat, la 
manera de viure d’allà, l’intercanvi d’experiències, 
la manera d’ensenyar i d’aprendre... Tots els 
alumnes ens hem integrat la mar de bé, i això que 
érem de diferents edats!. El mes de febrer 
organitzarem des de l’A21E una jornada formativa 
sobre la cimera de Copenhaguen i els convidarem 
a què ens ho expliquin! 
 
• FENT XARXA 

 
Ja es pot veure el vídeo resum de les jornades Reptes per la Sostenibilitat de 
Catalunya del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS), que van tenir lloc a l’octubre passat al Consorci El Far. En 
aquest enllaç també trobareu materials resultants del fòrum: 
http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php. A la secció d’experiències 
sostenibles hi trobareu entre d’altres, la fitxa de l’A21E: 
http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php?seccio=experiencies 
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En el marc del programa europeu Leonardo hem rebut la visita d’un grup 
entusiasta de directors i directores d’instituts de secundària d’Atenes i 
Trikala acompanyats per alguns tècnics i tècniques del departament d’educació 
i responsables de l’educació ambiental a Grècia. Al llarg de tot el matí hem 
pogut comparar les nostres experiències i trobar molts punts de contacte. 
També han visitat l’IES Vall d’Hebron per conèixer de primera mà un institut 
d’aquí i el seu projecte d’A21E. 
 

• RECURSOS 

 
Sobre consum 
Exposició en trànsit # de l’objecte a l’espai a l’Espai Jove La Fontana del dia 
3 de desembre de 2009 al 5 de 
gener de 2010. A través fotografies 
recollides d’habitacions amb 
diversos objectes en desús, 
desenvolupa el tema des d’una 
perspectiva crítica qüestionant 
l’actual model de consum, amb la 
intenció de crear debat per poder 
repensar el món on vivim. Més 
informació: 
http://momomoma.blogspot.com/ 
 

Últimes setmanes del programa Millor que nou a l'escola! 
Si teniu previst organitzar un mercat d’intercanvi i us 
interessa rebre assessorament d’una persona dinamitzadora 
al vostre centre, encara esteu a temps d’apuntar-vos-hi fins 
a finals de gener de 2010. Per més informació al telèfon 
93.851.51.58 o al correu electrònic: 
millorquenou@lavola.com 
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Està disponible el web de la revista Educació i Sostenibilitat. De 
moment es pot veure una selecció dels continguts, fer comentaris i 
subscriure's a la revista. L’any vinent s’hi afegirà una xarxa social i 
un banc de recursos pedagògics interactius. Més informació: 
http://es-online.info/ca 
En motiu de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, que 
coordina SETEM Catalunya amb la col·laboració d’Alternativa 3, 
Intermón Oxfam, FETS i la Xarxa de Consum Solidari, s’ha 
organitzat el concurs de relats curts Per a un comerç just que 
vol fer reflexionar a infants i joves sobre les actuals injustícies del 
comerç internacional i conèixer l’alternativa del comerç just. Mestres 
i professorat podeu disposar unes fitxes pedagògiques en les que 
es proposen dues dinàmiques per fer a la classe, una destinada al 
cicle superior de primària i una altra per secundària. Per a més 
informació: http://www.setem.cat/not.php?arg=525 

 
Sobre biodiversitat 
El Museu de Ciències Naturals presenta l'exposició Exploradors: aventura i 
biodiversitat. Un recorregut per explorar la biodiversitat des dels seus inicis 
fins a l'actualitat. Coneixereu interessants històries, noves espècies i, si us 
animeu, també podreu esdevenir exploradors. Fins el 31 de maig de 2010. Més 
informació a: http://www.bioexplora.cat/exploradors/1_0.htm 
L’Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de crear el dossier digital 
Jardins, a:http://www.catpaisatge.net/dossiers/jardins/cat. El dossier recull, 
classifica i ordena la principal informació sobre jardins històrics i botànics de 
Catalunya, l'Estat Espanyol i la resta del món, però només la que es troba 
disponible a Internet. 
 
Més sobre canvi climàtic 
L’Observatori del Deute en la Globalització ofereix informació 
concisa i de qualitat sobre les principals temàtiques i les 
negociacions que tindran lloc a la cimera sobre el canvi climàtic 
de Copenhaguen. Vols saber què es cou a Copenhaguen? 
Entre el 7 i el 19 de desembre tres desplaçats t’informaran 
diàriament de tot el que succeeix a la cimera oficial i a la cimera 
alternativa simultània al blog: http://blogodg.wordpress.com 

El projecte Story of Stuff disposa d’un nou curt de 10 min. 
on s’explica les diferents solucions sobre el canvi climàtic 
que estan sobre la taula a Copenhaguen i, especialment, 
sobre el mercat de drets d’emissions: es diu The Story 
of Cap & Trade. El trobareu a: 
http://storyofstuff.com/capandtrade/ 
El mercat de drets d’emissions és un dels conceptes 
ambientals que més ens costa entendre: un mercat pel 
dret de contaminar? La visió de Luis Albentosa al Blog 
Barcelona Metròpolis: 
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http://www.barcelonametropolis.cat/ca/page.asp?id=23&ui=233 
Al Servei de Documentació d’Educació Ambiental també disposeu del DVD The 
Carbon Connection (Los vínculos del CO2) on dues comunitats molt distants 
(al Brasil i al Regne Unit) s’expliquen amb vídeocartes les conseqüències i 
l’impacte d’aquest mercat internacional de CO2 a les seves comunitats. 
 

• US INVITEM A... 
 
... apropar-vos al CEIP Fluvià el 10 de desembre a les 18h. en el marc de les 
Converses al Fluvià on en Joan Domènech parlarà sobre Una educació lenta 
és possible. Més informació: http://conversesfluvia.blogspot.com/ 
... participar del diàleg Consum responsable: les joguines o com gestionar 
interminables cartes als reis del cicle de Diàlegs al voltant de... d’Abacus 
Cooperativa el proper dimarts 15 de desembre a les 19h. a l’Espai Cultural 
Balmes (c/ Balmes, 163). 
... apuntar-vos a la darrera activitat de l’any que tindrà lloc a la Fàbrica del Sol. 
Aquestes activitats són gratuïtes, però algunes requereixen una inscripció 
prèvia. Les inscripcions s’obren 15 dies abans de la seva realització. Més 
informació i inscripcions: http: www.bcn.cat/agenda21/crbs, recursos@bcn.cat, 
tel. 93 256 44 30. 

• Dissabte 12 de desembre: visita a l’exposició permanent sobre energia i 
sostenibilitat de la Fàbrica del Sol, d’11 a 12.30h.  

 

 

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 dimarts a dijous de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h  


