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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Acte de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2009 
Si recordeu l’anterior Notícies, vam explicar-vos que degut a l’aforament limitat 
del Saló de Cent i a la quantitat d’escoles que formeu part del programa, ens 
hem vist obligades a acotar el número d’assistents a l’acte i hem convidat: 
els centres nous que han de signar el compromís, els centres que han 
presentat la memòria quinquennal i comencen el primer projecte triennal 09-
12, i els centres que han acabat el primer projecte triennal i comencen el 
segon projecte triennal 09-12.  
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Activitats de formació previstes per les properes setmanes: 

Segona sessió del curs Transformem un projecte en un programa 
La segona sessió estarà dedicada a reflexionar i debatre diferents alternatives 
sobre com fer la programació de les properes accions. Ben segur que us en 
podreu endur un grapat de bones idees!!! 

Atenció!!! Continuem aquesta formació a l’Espai Jove La Fontana, c/ Gran 
de Gràcia 190 (metro L3 - Fontana). Els/les que vingueu dimarts a les 15.30h 
heu d’entrar per la placeta que dona al carrer Sta. Rosa. 
 
Pla de formació del curs 2009-2010 
Aviat rebreu la planificació anual de formació però de moment, us avancem els 
primers cursos ... Podeu consultar la informació detallada a la pàgina web i 
apuntar-vos-hi enviant-nos un correu electrònic. 

Gestió de l’hort i del jardí del centre 
Dates, horari i lloc: 
Sessions teòriques: 20 i 27 d’octubre de 18.00 a 
20.00h a Can Cadena. 
Sessions pràctiques: de 9.00h a 12.00h. 
• Grup dimarts: 3, 10 i 17 novembre CEIP Antoni Brusi 
• Grup dimecres: 4, 11, 18 novembre EMB L’Esquirol 
Qui està convidat? professorat, monitors i 
monitores de lleure i altres persones de suport dels 
centres en temes de biodiversitat. 

Consum i gestió de materials al centre 
Dates, horaris i lloc:  

22 i 29 d’octubre de 18.00h a 20.00h al Punt Verd 
Sagrada Família.  

5 de novembre de 18.00h a 20.00h lloc a concretar. 

Qui està convidat? Professorat, monitors i 
monitores de menjador dels centres que 
desenvolupen programes vinculats al consum, l’ús 
dels materials als centres i/o als residus. 

Veig, veig biodiversitat: identificant i 
fent-nos preguntes 
Dates, horaris i lloc: 14 d’octubre de 15.30h a 
17.30h Parc de Montjuïc (trobada a porta del MNAC)  

Qui està convidat? Participants de l’Apropa’t als 
Parcs i centres interessats en realitzar activitats en 
parcs propers a l’escola. 

Preparant el DrapArt 
Dates, horaris i lloc: 5 de novembre de 15.00h a 
17.30h al centre d’Esplugues Carrau Blau.  

Qui està convidat? Interessats  en participar del 
Drap Art i de desenvolupar la creativitat a partir de 
reciclar material. 

 
Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Transformant un projecte en un 
programa 

De l’activitat inicial per conèixer-nos una 
mica va sorgir: 

Què portem a la maleta? 

il·lusió (molta!), inquietuds, ganes de canvi i 
d’involucrar–nos amb la comunitat 
educativa, experiències ...  

Quin destí ens atreu?  

fer de l’escola un lloc de transformació, 
aprendre d’una manera diferent, crear un 
esperit crític, sumar gent i esforços, 
contribuir a fer una comunitat educativa 
més sostenible, etc. 
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Breus 

Premis Acció 21 2009 

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat 
convoca per setè any els Premis ACCIÓ 21 amb l’objectiu 
d’estimular iniciatives d’acció dels diferents col·lectius 
ciutadans, que suposin una contribució efectiva a 
l’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona. Es tracta 
d’accions exemplificadores i generalitzables, que estiguin 
en curs o hagin estat realitzades en el darrer any. La 
convocatòria estarà oberta fins el 30 de setembre. Més 
informació i bases: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm 
Si algun centre educatiu s’hi presenta, feu-nos-ho saber que 
podem donar-li conjuntament una ullada final ...  

Concurs 
Ecoiniciatives 

S’ha ampliat fins el 30 de novembre el termini per entregar 
els treballs al concurs Ecoiniciatives de l’Institut Jane Godall 
a Barcelona: http://www.biodiverciudad.org/cat/ 

 

• LES ESCOLES DIA A DIA 
 
Des del CEIP La Farigola de 
Vallcarca expliquen que degut a les 
obres, aquests estiu s’han quedat 
sense cucs al vermicompostador. 
Per això fan una crida als altres 
centres compostaires per si els 
podeu passar uns quants cucs per 
refer la població! Us ho agrairan 
doncs hi havia una gran satisfacció 
amb el procés de compostatge a 
l’escola per part de tothom! 
 
 

 

(foto: Escola Nostra Sra de Lourdes) 

 

• FENT XARXA 

 
La Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya (XESC) comença a 
caminar: els municipis i institucions que formem part de la XESC (Departament 
de Medi Ambient i d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Ajuntaments de 
Barcelona, Lleida, Sabadell, Montmeló, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú) ens hem trobat aquest 
inici de curs a Montmeló per posar en comú iniciatives i començar a perfilar els 
projectes que iniciarem conjuntament. Ja us anirem informant! 
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La Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat ens fa saber que el web de 
l'Agenda Escolar del Medi Ambient i el 
Desenvolupament 2009-2010 ja està operativa. 
Podeu accedir-hi a: http://agendaescolar.diba.cat. Hi 
trobareu les activitats del curs, tant de l'agenda com 
de la guia didàctica (apartat Activitats 
complementàries). També hi trobareu, entre d'altres, 
un recull d'anys anteriors, amb un cercador per 
temes i per curs per facilitar la cerca. I també les 
enquestes de valoració, per a professorat i 
alumnat, que es poden respondre a través del web.  
Animeu-vos a respondre de seguida per poder incorporar els vostres 
suggeriments a l’agenda del proper curs!!! 
 
El Centre de Formació del Laberint, al servei de la jardineria i el paisatge 
El Centre de Formació del Laberint posa a l’abast programes i metodologies 
adaptades a cada públic incorporant-hi els avanços tècnics i ambientals. 
-Per als aficionats, el centre ofereix un ampli ventall de cursos de diferent 
temàtica, durada i format diferents, per iniciar-se o ampliar els coneixements 
teòrics i pràctics en jardineria, jardins i paisatge. 
-Per a la millora dels coneixements i les habilitats dels gestors, els tècnics i 
els professionals dels espais verds i el paisatge el centre organitza cursos 
monogràfics especialitzats de diferents nivells, xerrades i jornades tècniques. 
També us pot ser útil la biblioteca especialitzada en jardineria, jardins i 
paisatge. Més informació: http://www.bcn.cat/parcsijardins 
 

• RECURSOS 

 
Recursos a internet:  
... sobre l’impacte de les nostres activitats més enllà de l’escola ... 
Global express és una eina per treballar temes i 
esdeveniments de dimensió mundial. Consta d'una 
proposta didàctica, amb orientacions per al professorat i 
informació de context sobre el tema. Pretén generar preguntes entre els i les 
alumnes sobre allò que expliquen els mitjans de comunicació, per promoure 
una visió crítica de la realitat que els permeti comprendre l'estat del món. Més 
informació: http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=10 
Mobilitza’t per la selva és una campanya de reciclatge de mòbils que inicia 
l’Institut Jane Goodall. La campanya ens ofereix, de forma senzilla i gratuïta, la 
manera de desfer-nos de mòbils en desús (que funcionin o no), per reutilitzar 
components, reciclar i no contaminar els productes tòxics i donar suport als 
programes d’educació, conservació i desenvolupament al Congo, com el del 
Centre de Recuperació de Ximpanzés de Tchimpounga. Més informació a: 
http://www.mobilitzatperlaselva.org/ca/ 
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... sobre l'espai públic i el que podem 
fer des de la ciutadania ... 
Fem referència a una sèrie de links força 
curiosos i interessants!!! 
http://ecosistemaurbano.tv/?p=546 
(interessant entrevista a Francesco 
Tonucci) 
http://estonoesunsolar.wordpress.com/ i 
http://horteres.org/ (de com fer projectes 
comunitaris en solars buits) 
http://www.parkingday.org/ (una iniciativa de la qual tornarem a parlar ...) 
http://my.parkingday.org/profile/ParkingdayBarcelona 
http://www.streetfilms.org/ (idees que fan els carrers més sostenibles  arreu ...) 
http://www.the-berg.de/ (... quina ciutat/escola imaginem?) 
 
... sobre Darwin i la paleontologia ... i altres recerques a Catalunya 
Recerca en Acció és un portal de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), adscrita al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya, el principal objectiu del qual és donar a conèixer 
la investigació que es fa a Catalunya en totes les disciplines, tant pel que fa als 
resultats com als mètodes i eines emprats, de manera amena, gràfica i 
participativa. Hi trobareu textos, imatges comentades, articles, enigmes per 
plantejar a l’aula, sabent que són rigorosos perquè els han elaborat científics 
de prestigi. També disposareu de petits jocs del tema, o bé podreu seguir les 
indicacions de les guies didàctiques que penjarem per a cada projecte. Més 
informació a: http://www.recercaenaccio.cat, nsalles@agaur.gencat.cat o bé al 
tel. 93.553.85.24 (Neus Sallés Tenas) 
 
Us voleu desfer de llibres?  
A la Fira del Llibre d'Ocasió que s'està fent fins al 4 d'octubre al Passeig de 
Gràcia, hi ha el punt de reciclatge El Llibre Solidari, on es poden portar llibres 
de tot tipus (menys enciclopèdies i llibres de text) que es posaran a la venda 
per un preu simbòlic d'entre 1 i 3 euros. El total de la recaptació es destinarà a 
programes d'escolarització de nens i nenes a Moçambic, coordinats per 
UNICEF. L’estand és a Passeig de Gràcia/Gran Via, davant del Cine Comèdia. 
 

• US INVITEM A... 
 
... informar-vos de les properes activitats de tardor de 
l’Aula Ambiental de la Sagrada Família. Totes les 
activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia 
(inscripcions a partir del 21 de setembre al 93 435 05 47 o 
info@aulambiental.org). Podeu consultar tota la informació 
sobre les activitats al nou bloc que han estrenat 
http://aulambientalsf.blogspot.com 
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… apropar-vos al XXVI Mercat d’Intercanvi de tardor de la Vila de Gràcia, el 
diumenge 4 d’octubre d’11 a 19h a la plaça Virreina. Per vint-i-sisena vegada 
inventarem entre tots i totes les nostres regles del joc amb una única norma: no 
utilitzar els diners. Una bona oportunitat per fer replantejar l’excés de 
consum... Mes informació. http://www.ateneurosadefoc.org.  
... consultar el programa del 2n Global Eco-Fòrum 2009: transició cap a la 
sostenibilitat, que organitza Eco-Union amb la col·laboració de nombroses 
entitats públiques i privades, els dies 26 i 27 d’octubre a Barcelona (Torre 
Agbar i Espai Bonnemaison). Aquest fòrum internacional tindrà especial 
enfocament en l’energia, el canvi climàtic i els recursos naturals, i també en 
societat i ciutadania verda i el nou model econòmic. Es pretén el foment de la 
interrelació entre els diferents sectors, la generació de noves idees i la crida a 
la reflexió. Hi haurà sessions plenàries, debats i diàlegs moderats, taules 
rodones i grups de treball, activitats lúdiques i culturals i participacions virtuals. 
Més informació: http://www.global-ecoforum.org. 
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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 

 


