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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Pels centres que ja participen de l’Agenda 21 Escolar ... s’apropa la data 
de presentació de projectes anuals i triennals 
 Projectes 2009/2010: el 5 de juny finalitza el termini per la presentació de 

projectes anuals. A l’apartat eines de la web trobareu el nou formulari. 
 Projectes triennals 2009/2012: el dia 10 de juliol finalitza el termini de 

presentació. 
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Recordeu les fites de final de curs 
 3 de juny: Acte de cloenda d’infantil i de primària i lliurament de la 

memòria. Lloc: Auditori AXA 
 9 de juny: Intercanvi d’experiències de secundària, acte de cloenda de 

secundària i lliurament de la memòria. Lloc: Edifici Vèrtex, UPC 
 

Avís important 
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. 

 
Breus 
Formulari per la 
presentació de 
projectes anuals 

Ja podeu descarregar el nou formulari 09-10 en 
format word a l’apartat eines de la web. 

Formulari per la 
presentació de 
projectes triennals 

Els centres que heu optat per presentar un projecte 
triennal 09-12 ja heu rebut el formulari per correu 
electrònic, i us el podem tornar a facilitar si ens ho 
demaneu per correu-e. 

 

Els IES Miquel Tarradell i IES Milà Fontanals desenvolupen el projecte de 
AEC (Aula d’Escolarització Compartida) del Casal dels Infants als horts de 
Sant Pau. Pretenem realitzar un procés de millora de la convivència als 
jardins dels Horts de Sant Pau i promoure espais de relació i treball comú 
entre els diferents agents que hi participen en relació amb l’ús i el manteniment 
dels espais verds del barri. 

 

El Raval s’apropa als Horts de Sant Pau
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• LES ESCOLES DIA A DIA 
 

A l’EBM Guinbó hem celebrat un 
Sant Jordi Sostenible. Les mares 
han fet un taller de roses utilitzant 
material de rebuig: oueres, retalls de 
papers, canyes, branquillons ... i les 
nenes i nens han portat un conte de 
casa per intercanviar entre companyes 
i companys. Han estat unes estones 
molt agradables de compartir. 
 

Som l'EBM El Vent, aquest és el 
segon curs que participem a l’A21E. 
Tenim l'hort, un petit jardí amb flors i 
un altre amb plantes aromàtiques. 
Els infants estan contents i els hi 
dediquen estones a cuidar-los. Ja 
hem començat a fer collita ... l'api, 
el van portar a la cuina i després el 
van menjar amb l'amanida! 

Al CEIP Víctor Català per carnaval 
ens vam aproximar a l'astronomia. 
L'alumnat del Cicle Superior van 
disfressar-se d'extraterrestres i van 
fer aquests personatges amb 
material de rebuig. 

També hem reduït al màxim 
l'alumini els embolcalls dels 
esmorzars. Totes les classes hem 
aconseguit reduir-lo totalment 
menys 3 grups que estan a punt. 
Vam fer un concurs de logotips per 
identificar les classes que adopten 
bones pràctiques ambientals (de 
moment en la reducció de l'alumini). 
La comissió de l'Agenda 21 felicita a 
tot l'alumnat i col·loquem el logotip a 
la porta de la classe.  
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• EL CALAIX DELS ALUMNES … 
 
A l’IES Valldemossa, durant la diada de 
St. Jordi, va tenir lloc el 1r mercat 
d’intercanvi organitzat a l’institut. 
Durant les setmanes de discussió i 
preparació per part del grup d’alumnes 
de l’A21E s’ha donat publicitat a la 
iniciativa mitjançant cartells, escrits als 
tutors de les classes, i a través del 
Messenger. Del 30 de març al 3 d’abril i 
del 14 al 17 d’abril vam recollir els 
objectes, que es van classificar i valorar 
els dies 20, 21 i 22 d’abril. Finalment, el 
dia 23 d’abril, vam muntar la paradeta 
als porxos del pati, simultàniament amb 
d’altres activitats.  
En total, han aportat material 31 persones, entre el professorat i l’alumnat, i 
s’han intercanviat 173 objectes. Creiem, per tant, que, si bé hem de millorar 
alguns aspectes, podem considerar que l’activitat ha estat un èxit. 
 
• FENT XARXA 
 

En el marc de la 8a festa de la terra: 
la veritable història del nostre 
hortet urbà, els nens i nenes de 
l’Escola Vedruna - Àngels, van anar 
a visitar la parcel·la d’hort urbà del 
Casal del Raval a Sant Pau del 
Camp. El casal vol realitzar activitats 
de tipus comunitari amb entitats 
socials del territori així com amb 
altres centres educatius del barri i 
veïns, i l’escola va aprofitar la festa 
per conèixer experiències properes 

com aquesta i com els terrats solidaris 
de l’Esplai Sant Isidor.  
A més, durant tot el dia, s’hi van fer 
activitats diverses per a les famílies, 
l’alumnat i visitants: representació del 
conte escrit per l’alumnat de l’ESO, 
exposició de treballs dels diferents 
cursos sobre el projecte d’hort urbà, 
reportatge audiovisual de l’evolució i 
història de l’hort, berenar amb fruita 
ecològica... L’alumnat més gran va fer 
de guia pel jardí i les terrasses.  
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Els visitants també podien sembrar la seva llavor i se la podien endur a casa 
per fer-la créixer, en un pot de iogurt decorat per a l'ocasió. I al final tothom 
podia posar el seu comentari en un post-it, suggeriment, proposta, idea ... era 
la secció deixa'ns el teu post-it. 
 
Aquest curs al CEIP Josep Maria Jujol hem 
renovat completament els llibres de 3r i 4t. 
Són llibres que han estat a l’escola utilitzats 
tot un cicle sencer de socialització, és a dir 
sis cursos, i que ara han estat renovats. 
Seguint amb la idea de sostenibilitat, i per 
donar vida als materials que encara poden 
tenir ús, aquest curs la comissió de 
socialització ha buscat qui els pugui seguir 
utilitzant. Per això el 16 de març van ser 
traslladats al Banc de Productes no 
Alimentaris, que distribueix productes a més 
de 150 entitats socials de Barcelona. En una 
furgoneta d’una família de l’escola, es van 
traslladar els llibres que prèviament s’havien 
classificat i endreçat en caixes, carretejades 
amb la col·laboració de conserges, 
administratives, mares, mestres, nens i nenes i la més que agraïda carretilla de 
la cuina de l’escola. Els llibres hores d’ara es troben ja en diferents entitats 
socials de la ciutat de Barcelona. 
El Banc de Productes no Alimentaris de Barcelona és una iniciativa que 
sorgeix de la unió de dos projectes de gestió d’excedents impulsats per 
l’Associació Cívica La Nau i l’Institut de Reinserció Social (IRES), amb la 
col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Promou la captació, 
gestió, distribució i accés a recursos no alimentaris. Les entitats que gestionen 
el banc han aconseguit ja que 65 empreses donin els seus excedents per tal 
que siguin distribuïts a més de 150 entitats de caire social de tota la ciutat. La 
web s’està renovant però en breu trobareu tota la informació a: 
http://bcn.cat/barcelonainclusiva, http://www.lanau.org/home.htm, 
http://www.iresweb.org/ 
 
Els colors sonors de l’horta és 
un projecte de treball 
interdisciplinari pels infants 
d’escoles bressol, organitzat pels 
Serveis Educatius del Districte 
d’Horta - Guinardó. A través del 
recorregut dels aliments, des de la 
llavor a la taula, el projecte ha de 
permetre als infants fer una 
àmplia exploració sensorial de 
l’entorn.  
Entreu-hi! http://colors-sonors-horta.blogspot.com/ 
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• RECURSOS 
 
Sobre mobilitat 
Amb bici a l’institut és un projecte pedagògic, integral i 
transversal que té com a objectiu fomentar l’ús de la bicicleta 
entre els estudiants de secundària –i les persones joves en 
general– per desplaçar-se habitualment per la ciutat i, 
especialment, fins a l’institut. Més informació: 
http://www.bicinstitut.cat 
 
Sobre consum 
Al CRBS podeu trobar la nova guia d'educació ambiental núm. 
34 Som allò que vestim. La guia informa sobre les 
característiques socials i ambientals del món del tèxtil i la 
moda, i a la vegada, ofereix consells i recomanacions per actuar 
des del nostre consum diari, no només en el moment de comprar 
la roba, sinó també a l’hora de considerar alternatives 
sostenibles en tot el cicle de vida: després d’utilitzar-la, afavorir-
ne la reutilització i garantir-ne el reciclatge. 
Com cada any, per les persones interessades en el consum responsable i els 
productes ecològics, disposem d’un nombre limitat d’entrades a Biocultura 
(gratuïtes els dies 7 o 8, i a meitat de 
preu els dies 9 o 10 de maig). Podeu 
trucar-nos per demanar-ne a la 
secretaria del programa. 
 
Sobre biodiversitat 
El Centre de Documentació de la Generalitat de Catalunya ha realitzat un nou 
aparador virtual dedicat als boscos. S’ofereixen diferents articles, jornades, 
congressos, notícies, llibres i d’altres recursos en línia que ens expliquen les 
característiques d’aquest espai forestal d’importància ambiental, social, 
econòmica, cultural, històrica i territorial. 
Des del 2007 es disposa de l’espai web del falcó a Barcelona, amb 
informació del projecte, de l’espècie i de l’hàbitat barceloní. També hi ha vídeos 
i un accés directe als nius a 
través d’una webcam: 
http://www.falconsbarcelona.net/ 
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Sobre canvi climàtic i altres temàtiques globals 
Un curt divulgatiu d’animació sobre el canvi 
climàtic, en anglès, subtitulat en castellà: 
http://www.overstream.net/view.php?oid=aiuenbuetgr6 

 
 
 
El còmic Què està passant? de Mans Unides explica les 
causes de la fam al món. És obra del periodista i 
dibuixant Alfons López i està adreçat a joves entre 15 i 18 
anys. El podeu descarregar de: 
http://www.mansunides.org/comic/que_esta_passant.pdf 
 
 

 

• US INVITEM A...  
 
... la Jornada d’Horta Escolar Ecològica que organitza el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural el proper dissabte 9 de maig de 9.30 a 
14h. en el marc de la fira Biocultura de Barcelona. La jornada és gratuïta però 
cal inscripció prèvia per correu electrònic eco.dar@gencat.cat. Els inscrits 
tindran l’entrada gratuïta a la fira. 
 
... al Festival Internacional de Curtmetratges Residus Millor en Curt que es 
farà el 15 i 16 de maig al CaixaFòrum, coorganitzat per Feicat i la productora 
Salto de Eje+La Caseta Produce. L’espai destinat al festival, comptarà amb 
l'Aula Matinal on s’hi realitzaran dues sessions amb funció pedagògica i 
didàctica, orientades al públic jove i infantil: 
• Sessió de visionat, on es preveu projectar audiovisuals realitzats per les 

escoles (recordeu que si teniu algun vídeo,CD, DVD, o material en 
qualsevol suport audiovisual on es mostri l’activitat de gestió de residus de 
l’escola podeu enviar-nos-el a festival@residusmillorencurt.net) 

• Sessió de màgia tecnològica per poder observar, de ben a prop i en 
directe, el taller de màgia, de la mà del Mago Julián. 

Més informació a: http://www.residusmillorencurt.net. Per assistir a les visites 
de grups escolars cal fer la inscripció prèvia a: festival@residusmillorencurt.net. 
 
... acostar-vos als Diàlegs Ambientals (jornades d’anàlisi i debat sobre les 
ciències ambientals) a l’Institut d’Estudis Catalans. L’assistència és lliure i cal 
confirmació per correu electrònic a l’adreça acca_cat@terra.es. Per a més 
informació podeu consultar el web http://www.cienciesambientals.org o trucar al 
telèfon 667 00 19 23. El dimarts 12 de maig a les 19h.: Comunicació 
Ambiental a càrrec de Josep Espluga, sociòleg, i Maria Josep Pico, periodista 
especialitzada en medi ambient. 
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... a la jornada de celebració del bicentenari del naixement de Charles 
Darwin i el 150è de la publicació de l’Origen de les Espècies, organitzada pel 
Departament d’Educació i el Parlament de Catalunya, en col·laboració amb el 
Museu de Ciències Naturals, al Parlament de Catalunya. És per a l’alumnat 
d’ESO i Batxillerat i el professorat no universitari. Per inscriure-us i/o inscriure al 
vostre alumnat, heu d'anar a: http://www.xtec.net/cdec/portada.htm 

... visitar el web del concurs de Catalunya Ràdio L’energia no és trivial 
http://www.catradio.cat/estalviaenergia/concurs/ 

... 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: 
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs, recursos@bcn.cat, tel. 93 237 47 43. 
• Dimecres 6 de maig, de 18 a 20 h. La natura de Bellaterra. Recorregut de 

l’itinerari de natura on es conserven les comunitats vegetals més madures 
del campus i que té un paper de connector biològic molt important. 
Inscripcions a partir del dia 22 d’abril. 

 

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 


