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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Programa dels actes de cloenda 
Enguany heu rebut el programa de l’acte 
de cloenda només per correu electrònic, 
això ens ha permès reduir el consum de 
paper i, alhora, hem comprovat que és la 
millor manera que us arribi correctament 
la informació a les comissions 
coordinadores.  

 

 

Notícies núm. 16, any 8. Maig 2009. 
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Cloenda d’infantil i de primària, dia 3 de juny. 

10.00 - 10.15  Arribada i acreditació dels participants 
10.20 – 10.30   Salutació 
10.30 – 10.50   Presentació de l’audiovisual del curs 2008-2009 
10.50 - 11.35   Lliurament de memòries i ... espectacle d’animació d’en Jaume Barri! 
11.40 – 11.50 Parlament de les regidores 

Lloc: Auditori AXA, a l'Illa Diagonal. Av. Diagonal 547 (cal travessar el centre 
comercial l’Illa entre FNAC i Sfera) 

 
Cloenda de secundària, dia 9 de juny. 

8.30h - 8.50h   Arribada i acreditació dels participants:  
9.00h - 9.30h Benvinguda a càrrec de la Sra. Sònia Frias, Directora d’Educació 

Ambiental i ponència inaugural a càrrec de Miquel Àngel Essomba, 
Director d’Unescocat. 

9.35h -10.00h   Esmorzar 
10.00h-12.00h Sessions simultànies de presentacions d’experiències a càrrec de  

l’alumnat dels centres en diverses aules. 
12:15 - 13.15 Sessió plenària a l’Auditori. Lliurament de les memòries a les  

Regidores. 

Lloc de realització: Auditori i aules de l'Edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). Plaça d’Eusebi Güell 6. 

 

El dijous 4 de juny a les 18.00h es farà la primera trobada dels centres que 
formen part del programa Apropa’t. La cita és als Jardins de la Vil·la Florida 
on descobrirem una experiència pilot que introdueix dins d'un parc urbà unes 
instal·lacions terapèutiques per fomentar la salut de ciutadans i ciutadanes. 
Posteriorment farem una presentació del material didàctic que s’ofereix des 
del programa, compartirem les experiències d'aquests mesos i les idees del 
proper curs.  
Reserveu-vos el dia a l'agenda i confirmeu-nos, si us plau, la vostra assistència! 

 
Breus 

Pels centres 
de secundària 

Recordeu que per les sessions d’intercanvi d’experiències de 
secundària cal enviar el títol de la vostra presentació i especificar 
les necessitats tècniques: ordinador, canó, reproductor de DVD, 
etc abans de 27 de maig. 

Trobada d’Apropa’t als Parcs i 
presentació del material didàctic 
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Pels centres 
de secundària 
amb agendes 
del MA2008-
2009 

Per poder continuar millorant les noves versions, des de la Xarxa 
de Municipis demanen que contesteu les enquestes d’avaluació de 
l'ús, adequació i grau de satisfacció en relació a l'Agenda 
Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament i la guia 
didàctica que l'acompanya, tant per part de l’alumnat com del 
professorat. La trobareu a: 
http://agendaescolar.diba.cat/questionaris.php. Teniu de temps fins 
el 15 de juny de 2009. 

 

• LES ESCOLES DIA A DIA 
 

Al CEIP Àgora ens hem proposat 
un canvi en els tipus d’embolcalls 
dels nostres esmorzars per tal 
d’evitar residus innecessaris. 
Sabem que de mica en mica anem 
millorant perquè a cada classe fem 
un registre mensual dels diferents 
embolcalls que fem servir. A la foto 
teniu una mostra del mes de febrer.  
 

Els nens i nenes del CEIPM Els 
Pins vam fer uns tallers de plàstica 
conjuntament amb les mestres, les 
famílies que van poder col·laborar, 
la secretària de l'escola i també amb 
una part de l'equip de cuina i 

menjador. A infantil vàrem fabricar 
la capseta dels secrets a partir 
d'un envàs de tetrabric. A primària 
vam fer un cóc de pa sec, vam 
cosir saquets i els vam omplir amb 
herbes aromàtiques del jardí i vam 
elaborar sabó a partir de l'oli usat 
de la cuina. Tot va quedar fantàstic! 
La capseta molt bonica, el cóc 
boníssim, els sacs d'herbes ja 
deuen fer el seu servei en algun 
armari o calaixet, i el sabó 
meravellós! A més a més ens ho 
vam passar molt bé. Els tallers es 
van organitzar des de la comissió 
coordinadora de l'A21E amb la idea 
de promoure el valor de la 
reutilització i la participació dels 
pares i mares. 
 

L’alumnat de 4t del CEIP 
Prosperitat vam anar a l’hort a fer 
els solcs amb l’aixada i el rasclet 
per plantar els enciams i les 
escaroles amb el plantador. Dues 
vegades a la setmana les regàvem. 
Al cap d’unes setmanes, van créixer 
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els enciams i els vam tallar. A l’aula, 
vam treure’n les fulles que no es 
podien menjar i les altres les vam 
rentar, tallar i vam fer una amanida 
afegint altres ingredients com: 
tomàquet xerri, blat de moro, olives, 
tonyina, sal, oli i vinagre. Finalment 
vam esmorzar la nostra amanida. 
 

A l’Escola Pia de Sarrià -
Calassanç ja tenim les primeres 
flors de primavera del nostre jardí 
de papallones que hem dissenyat 
gràcies al vostre assessorament. 
Ara només ens falten les 
papallones! Tenim un grup de 4 
alumnes de batxillerat que en fan el 
manteniment i hi portaran a terme 
els seus treballs de recerca 
juntament amb algun taller pels 
infants de parvulari. El procés de 
construcció ha estat una mica lent, 
però estem molt contentes amb el 
resultat. 
 

Els dies 23, 24, 25, 26 i 27 de març 
al Col·legi Sagrat Cor de Sarrià 
s’ha viscut amb intensitat la 
setmana del medi ambient. S’han 

realitzat diverses activitats dirigides 
als diferents cicles, totes amb una 
mateixa temàtica: arbre, tu 
m’importes. Els nois i les noies de 
Cicles Formatius de Grau Superior 
d’Integració Social van transformar 
la ludoteca d’educació infantil de 
l’escola en un autèntic bosc, i 
immersos en la màgia d’uns arbres 
explicaven als nens i nenes de 
parvulari contes relacionats amb el 
bosc. Finalment se’ls donava una 
enganxina amb el dibuix d’un arbre i 
el lema: tu m’importes. 
 

Al Col·legi Casp - Sagrat Cor de 
Jesús hem fet un projecte de 
reutilització de materials: el puff 
sostenible. El poliespant prové de 
les empreses que subministren 
materials als laboratoris de ciències 
i la roba abans tenia un altre ús. 
Així, recopilant robes, cosint i usant 
el poliespant que arriba a l’escola 
hem fet un puff fantàstic! 
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• EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 
Hola sóc el Nil, alumne del CEIP La Mar Bella i també estic a la comissió 
verda de l'escola i he fet un poema de l'Agenda 21. Desitjo que us agradi: 

 
Agenda 21 

 
Tres, dos, u… 

fem l'agenda 21 ! 
Guerra al paper de plata 
tant que quasi esclata ! 

 
Reciclem tot el paper 

perquè els arbres vagin bé. 
Carmanyoles portarem 

I un compostador farem. 

 
Al suro de l'hort, l'endevinalla 

que pot tractar d'enciam o palla. 
Tots els llums apagarem 

 
quan de classe sortirem. 
I moltes reunions farem… 

Tres, dos, u… 
Fem l'agenda 21  ! 

 
Nil Martín López (5è de primària) 

 
• FENT XARXA 

 
La classe del Timbals de l’EMB El 
Cargol hem anat a veure l'hort del 
CEIP Àngels Garriga. Ens han rebut 
molt bé, ens ho han ensenyat tot, ens 
han regalat margarides i a més ens 
han explicat el conte del Patufet, que 
per cert, ves per on, n’hem trobat un 
dins d'una col!!!. Nosaltres els hem 
regalat un mòbil i una cistella de 
llavors per plantar al seu hort, que per 
cert, cuiden amb l’ajuda d’un avi molt 
maco. 

 
El dimarts dia 5 de maig un grup 
d’estudiants de postgrau de la Facultat 
de pedagogia de la Aristoteles 
University de Thessaloniki (Grècia), va 
anar a visitar el CEIPM Arc Iris. 
Aquesta universitat realitza cada any un 
viatge d’estudis i aquest any ha estat a 
Barcelona on volien conèixer el projecte 
de l’Agenda 21 Escolar i visitar una 
escola pública de la ciutat. L’equip 
directiu i l’alumnat del CEIPM Arc Iris 
els van fer una rebuda fantàstica: van 
mostrar-los diverses aules, l’hort, el pati; ... i els visitants van poder parlar amb 
l’alumnat, les mestres, les cuineres i fins i tot van intercanviar cançons a la 
classe de música! Finalment un parell d’alumnes responsables de la ràdio de 
l’escola va aprofitar per fer una entrevista al grup de mestres grecs.  
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• RECURSOS 

 
Sobre petjada ecològica i ús de l’aigua: 
El Servei de Documentació d’Educació Ambiental ens recomana una web força 
interessant sobre el càlcul de la petjada ecològica de l'aigua. És molt 
interessant, visiteu-la: http://www.waterfootprint.org/?page=files/home 
 
Sobre TV i canvi climàtic:  
El primer programa de Greenpeace TV ha tractat sobre el canvi climàtic. Hi ha 
un reportatge, entrevistes i, al final del programa, mostra pas per pas com 
construir nosaltres mateixos un forn solar! Podeu accedir-hi a través de la web: 
http://www.greenpeace.es 
 
Solidaritat i reutilització 
L’ONGD Banc de Recursos i 
l’empresa de transport urgent 
MRW han signat un conveni de 
col·laboració per recollir equips 
informàtics en el marc d’una 
campanya d’abast nacional, Informàtica Solidària, que es fa des de l’1 de 
maig al 30 de juny. Es tracta de recollir aparells informàtics per enviar-los a 
països del sud on el Banc de Recursos du a terme projectes d’alfabetització 
informàtica. MRW s’encarrega de la recollida i el transport. Els aparells han 
d’estar en bones condicions d’ús i complir un requisits tècnics mínims. Per més 
informació: http://www.informaticasolidaria.org/ 
 

• US INVITEM A... 
 
... participar de la jornada Propostes del món educatiu a l'Estratègia pel 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026.cat, el dia 27 de maig de 
9.00h a 14.00h a la Casa de Convalescència (ICE, UAB). La Xarxa de Recerca 
en Educació per a la Sostenibilitat organitza aquesta jornada dirigida a tot el 
professorat, per tal de fer propostes a l'Estratègia des del món educatiu i alhora 
fer una reflexió col·lectiva sobre el paper de l'educació en la transformació per 
una societat sostenible. Per més informació: http://www.edusost.cat  

 
... assistir a la xerrada que faran Montserrat Espert i M. Carme Boqué, autores 
del llibre Tú, sí que vales (històries curtes de nens i nenes que construeixen 
valors humans) a la biblioteca Artur Martorell de l’Institut Municipal d’Educació 
el dijous 21 de maig a les sis de la tarda. Es prega confirmar assistència al 
tel.: 93 402 36 63 o correu-e: imebatencio@bcn.cat 
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... assistir a xerrada de l’Arcadi Oliveres que 
tractarà sobre educació per la pau, a l’escola, a 
casa, als mitjans ... que es farà al CEIPM 
Patronat Domènech (C/ Gràcia núm. 7), el 
dimecres 27 de maig a les 17.10h.  
 
 
 
... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de 
Recursos Barcelona Sostenible. Totes les activitats són gratuïtes, però 
algunes requereixen una inscripció prèvia. Les inscripcions s’obren 15 dies 
abans de la seva realització. Més informació i inscripcions: tel. 93 237 47 43, 
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs, recursos@bcn.cat. 

• Divendres 22 de 18 a 20 h i dissabte 23 de maig al mati. Boscos i 
reforestacions. Xerrada sobre la situació dels boscos i projectes de 
reforestació. Activitat complementaria dissabte al matí. Inscripcions obertes. 

• Divendres 29 de maig de 18 a 20 h. L’aigua al món. L'aigua al món centra 
el cicle de xerrades per al 2009 de l'Associació Hàbitats - Projecte Rius. A 
través de les entitats convidades, es fa una revisió de les problemàtiques 
locals i globals relacionades amb aquest recurs i es viatja, a través dels 
testimonis, a diversos llocs del món on s'emprenen accions per millorar la 
gestió de l'aigua i la seva relació amb els ecosistemes fluvials. En aquesta 
ocasió, els projectes d’Enginyers Sense Fronteres. Inscripcions obertes. 

• Divendres 5 de juny de 19h a 22h. Simfonies nocturnes: granotes i 
gripaus. Després de fer la visita a l’exposició Paisatges nocturns de 
Collserola, es farà una caminada fins al Pantà de Vallvidrera per identificar 
espècies. Inscripcions a partir del 22 de maig. 

 

Secretaria Agenda 21 Escolar 
c. Nil Fabra, 20 

Tel. A21E: 93 256 25 99 
Tel. CRBS: 93 237 47 43     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 h. Divendres de 8.30 h a 14.00 h 

Servei de Documentació d’Educació Ambiental 
Centre de Recursos Barcelona Sostenible 

De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h 


