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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Els centres de secundària ja podeu anar 
pensant en la vostra participació a 
l’intercanvi d’experiències  
El proper 9 de juny es celebrarà l’acte 
cloenda de secundària amb l’intercanvi 
d’experiències i l’acte plenari de lliurament 
de la memòria 08/09.  
Com cada any, animem a l’alumnat a 
presentar les seves experiències vinculades 
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a la sostenibilitat realitzades aquest curs a les sessions simultànies. Podeu 
presentar una iniciativa o acció concreta desenvolupada al llarg del curs, 
explicar com s’ha organitzat la comissió, els resultats d’una diagnosi o les 
conclusions d’un treball de recerca, etc. Cada presentació ha de tenir una 
durada d’uns 10-15 minuts. Els centres interessats, cal que ens comuniqueu  
abans del 20 de maig el títol de la vostra presentació i el curs del grup que 
presentarà. 
Tothom que ha assistit a les edicions anteriors coincideix que aquesta és una 
oportunitat excel·lent per mostrar una part dels esforços, compartir els 
resultats, escoltar els dubtes que es generen, conèixer altres maneres de fer i 
aprendre les unes de les altres. 
 
No només per Sant Jordi ... llegir surt sempre a compte! 
Podeu aprofitar les oportunitats que us ofereixen les biblioteques, amb tota 

sèrie d’activitats per a petits i grans, lúdiques, de 
temàtiques concretes, xerrades i debats, etc. Més 
informació a: http://www.bcn.es/biblioteques/ 

Una altra bona idea és intercanviar llibres: a la classe, 
entre l’alumnat o amb les famílies de tota l’escola, entre 
les escoles del barri, etc. Ja hi ha unes quantes 
experiències que funcionen de fa anys! Per exemple el 
Sant Jordi diferent i sostenible al barri de Gràcia: 
http://www.bcn.cat/bibjaumefuster o 
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/SubPresentacio/V01SubPresentacioIniciCtl/0,2155,10062992_102
22299_1_56773048,00.html?accio=detallCivisme 

Què es comenta sobre les activitats realitzades? 

Sessió de formació i lliurament 
del compostadors 
 

Ja hem fet l’entrega de 14 compostadors 
de la campanya de compostatge casolà 
de l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus. Els 
centres educatius i les entitats signants 
de l’A21 que van recollir el seu 
compostador (de jardí o de cucs), també 
van aprendre a muntar-lo i a iniciar el 
procés. D’aquí un temps, rebran la visita 
d’un tècnic per veure si el compostatge 
està funcionant correctament i assessorar 
en el què sigui necessari. Si a la vostra 
escola us animeu a demanar-ne un, 
encara hi sou a temps, feu-nos-ho saber 
el més aviat possible!!! 
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El CEIP Parc Guinardó ja s’ha començat a aproximar al Parc del Guinardó 
que és ben a la vora de l’escola: Ja hem fet una sortida al parc amb uns pares 
i mares que ens van acompanyar, va ser molt interessant i divertit ... De 
moment ja vam descobrir un niu d'ocells! caldrà investigar qui hi viu i de 
ben segur que el parc ens depara un munt de secrets i tresors! 

 

 
Breus 

Pel professorat 
de tecnologia 

Recordeu que el dia 20 és la data límit per inscriure’us a 
les visites guiades per l'alumnat de 4art d'ESO i batxillerat 
al Saló Construmat. Aquestes es realitzaran entre les 10 
h i les 12 h, els dies 20, 21 i 22 d’abril. Es donarà passis 
gratuïts pel Saló a tothom que hi participi, un llibre sobre 
edificació sostenible i un kit experimental sobre edificació 
sostenible. Cal contactar al tel. 936 920 660 o adreça 
aulatec@xtec.cat 
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• LES ESCOLES DIA A DIA 
 

Al CEIP Marinada conreem, 
observem, experimentem ... amb 
diferents tipus de plantes. 

 
 

Al setembre el CEIP El Polvorí vam 
preparar la terra de l’hort: vam 
treure el compost del compostador i 
vam passar el motocultor. Al llarg 
del curs tota l’escola participa en la 
recollida de matèria orgànica: les 
pells de la fruita de l’esmorzar i les 
restes de menjar del menjador. A la 
tardor vam plantar enciams, 
escaroles, cebes i patates.  

Aquest febrer i març hem collit els 
enciams i les escaroles i hem 
preparat amanides...nyam-nyam! Al 
web de l’escola veureu més 
fotografies: 
http://www.xtec.cat/ceipelpolvori/gal
eria_activitats.html 

 
 
Des de l’EBM Les Quatre Torres 
ens expliquen: aquest és el tercer 
curs, que conjuntament famílies i 
escola, fem la plantada; d’arbustos, 
lianes, herbes aromàtiques i arbres, 
que l’A21E ens ofereix. Any rere any 
anem transformant el pati en un 
jardí, ple de colors i olors. Enguany, 
hem plantat un cirerer, que quan 
creixi ens sorprendrà amb els seus 
fruits. Els avis n’han estat els 
jardiners, els encarregats de 
plantar-lo; els nens i les nenes l’han 
regat i han tirat el compost que han 
fet els cucs. 
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Al CEIP Mare Nostrum, vàrem 
celebrar l'arribada de la primavera. 
Ens vam organitzar per aprofitar 
totes les plantes que ens van donar 
al Viver Tres Pins, les llavors que 
ens varen donar de l'any passat i 
d'altres noves ... per fer lluir la 
nostra escola.  
 

Quan surtin les llavors i les posem a 
les finestres, estem segures que 
serà una explosió de colors digna 
de ser contemplada. L'hort sembla 
un Edèn, i ara els nens i nenes 
grans, amb autorització, hi van a 
l'hora del pati a esmorzar i xerrar de 
les seves coses. I del nostre jardí 
mediterrani ... bé, millor que el 
vingueu a veure! 

 
 
• EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 
Els alumnes de sisè de l’Escola Lys ens expliquen: el nostre carnaval va estar 
relacionat amb el tema de l’A21E, l’hort. Els nens i nenes de parvulari es van 
disfressar de pastanagues amb orelles i cues de conill. No hi faltaven tampoc 
les regadores necessàries per regar l’ hort. Els alumnes de primer anaven 
disfressats de tomàquets. Portaven algunes fulles al cap que semblaven 
corones... La disfressa dels de segon era l’enciam amb un cargol al cap. 
Semblava que portessin un barret de mariner, però sense ploma. Els de tercer 
anaven de maduixes vermelles com el foc. Els Castors anaven de síndries. 
Anaven tan ben disfressats que se’ns feia la boca aigua ... De fems es varen 
disfressar els de cinquè. Quina pudor! A més portaven una mosca gran i 
fastigosa que els tapava mitja cara. Els més grans, els de sisè, es varen 
disfressar de pagesos i pageses ... amb unes ampolles d’aigua a l’esquena i 
anaven ruixant la gent, tothom va quedar moll. I els mestres es varen disfressar 
d’espantaocells. Ens va ser difícil reconèixer qui era qui. Ens ho vàrem passar 
d’allò més divertit! 
 
A la classe de 3r del CEIP Àngels 
Garriga aquest curs hem triat ser 
cuiners i cuineres. Hem remenat 
llibres de cuina, hem entrevistat a 
les nostres cuineres perquè ens 
expliquin com és la seva feina, hem 
fet un taller de cuina a l’escola i un 
altre sobre alimentació,etc. Dues de 
les activitats que més ens han 
agradat han estat: 
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- Aprendre a fer pasta fresca al taller d’activitats: vam passar tot un matí amb 
un cuiner professional que ens va ensenyar a fer la massa, el sofregit, les 
formes i els condiments, etc. 
- Preparar un llibre de receptes amb plats procedents de diversos llocs del 
món. Un dia vam celebrar una Jornada Gastronòmica on tothom va portar 
cuinada una recepta feta amb les famílies. Tot era boníssim! 
 

• FENT XARXA 
 

L’Escola Verduna Àngels ha 
demanat al CEIP Baloo eines de jardí 
per la plantada familiar d’un dissabte. 
Ara ens expliquen com gràcies a 
aquestes eines, tothom va poder 
ajudar: Avui hem fet la plantada i 
jardinet de la nostra escola sembla 
ben bé un altre: hem afegit quatre 
metres cúbics de grava, hem esporgat 
i arreglat les plantes antigues, hem 
cavat la terra de la zona plantada, hi 
hem posat humus orgànic i hi hem 

plantat més de 50 plantes noves....i tot això en només un matí...Això sí, 
treballant de valent i amb una organització fantàstica dels nostres "pares 
jardiners". La pluja ha fet de les seves i ens anava marcant el ritme, però ben 
mirat, aquesta aigua serà molt bona per als nous habitants vegetals del jardinet. 
 
En el marc de l’Agenda 21 
del Pla Comunitari de 
Trinitat Nova el 28 d'abril 
s’ha programat una actuació 
dels Titiriteros de Binéfar 
amb l'espectacle de L'home 
cigonya. Va adreçada a les 
escoles del barri de Trinitat 
Nova i forma part del 
programa i activitats 
desenvolupats aquest curs dins del projecte de La Casa de l'Aigua i que 
s'estan portant a terme gràcies a la col·laboració i esforç de tothom (escoles 
bressol, escoles de primària, institut, CRP, Ass. de Veïns, CONFAVC, etc.). 
El mateix dia a la tarda, s’inaugurarà l’exposició de dibuixos del microprojecte 
del logotip d’aquest equipament al Mercat Municipal de Trinitat Nova, que 
restarà oberta al públic fins el dia 8 de maig. 

 
El dia 6 de maig el BACC organitza al IES Torres i 
Bages de l’Hospitalet la jornada Amb bici a l’institut 
dirigida al professorat de secundària i batxillerat, 
mares i pares, membres d’associacions de persones 
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usuàries de la bicicleta, monitors/es de lleure i totes les 
persones que treballen en la promoció de la bicicleta 
quotidiana. En la jornada s’explicarà la campanya i es 
donaran a conèixer dues experiències d’altres projectes 
educatius sobre el mateix tema. És gratuït però cal 
confirmar l’assistència a la jornada i al dinar de treball a 
info@bicinstitut.cat o al telèfon 933 967 920. S’entregarà 
una còpia del llibre i un DVD a les persones assistents. 
Més informació sobre la jornada: http://www.bicinstitut.cat/ 
 

• RECURSOS 

 
Sempre fan bona olor les roses de Sant Jordi?  
L’acte de vendre i regalar roses també pot tenir una repercussió molt important 
en un altre racó del planeta ... així que val la pena garantir que hagin estat 
produïdes d’una forma socialment justa i respectuosa amb l’entorn. El 60% de 
les roses que es venen per Sant Jordi són d’importació, principalment de 
Colòmbia i de l’Equador. Les produccions de flor per a l’explotació en aquests 
països causen greus agressions sociolaborals, ambientals i de salut. Més 
informació: 
http://www.xarxaconsum.net/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=184) 
Què podem fer? 
• Podem aprofitar la nostra paradeta de roses per donar a conèixer l’altra 

cara de la moneda de les roses (cartells, material informatiu, etc.) 
• Busquem petits productors de flors locals per evitar així les roses 

quilomètriques 
• Si no trobem flors locals, demanem flors d’importació amb el segell de 

comerç just FLP (Flower Label Program) 
• Oferim roses elaborades amb paper maixé, paper de diari, ceràmica, 

filferro, cartó, ... roses dibuixades, pintades, fotografiades, etc. 
• I si plantem un roser a l’escola ...? 
També podem aprofitar per veure el documental Amor, mujeres y flores de 
Marta Rodríguez i Jorge Silva (el podeu demanar al Servei de Documentació 
d’Educació Ambiental!) 
 

• US INVITEM A... 
 
... participar del cercavila contra els transgènics i els 
petroaliments i per la sobirania alimentària, divendres 
17 d’abril de 17 a 20h. Punt de sortida <M> Drassanes 
(L3). En el marc de la Setmana de Lluita contra els 
Transgènics i per la Sobirania Alimentària, el dissabte 
també es farà una manifestació estatal a Zaragoza. Més 
informació: http://www.transgenicsfora.org/ 
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... presentar-vos a la segona edició del concurs d’ecoiniciatives del programa 
d’educació sobre la biodiversitat urbana BioDiverCiutat de l’Institut Jane 
Goodall. La finalitat és motivar als i les joves a realitzar petites accions per la 
protecció del medi ambient a partir de les seves 
pròpies iniciatives. Es poden incloure, entre 
d’altres, activitats d’educació ambiental i per la 
sostenibilitat com les que ja realitzeu al vostre 
centre. Es concedirà com premi un viatge al Parc 
de la Natura de Cabárceno (Cantàbria) per a tot el 
grup! A més, només per la presentació d'una 
ecoiniciativa cada responsable de grup rebrà un 
llibre de Jane Goodall de regal. El període per 
presentar les iniciatives ha començat el dia 1 
d’abril i finalitza el 30 de novembre. Més 
informació a: http://www.biodiverciutat.org 
 
… visitar la nova secció de la web del CADS (Consell Assessor pel 
Desenvolupament Sostenible): petites idees per garantir un gran futur. Ens 
convida a conèixer -durant 40 setmanes- un seguit d’idees imaginatives sobre 
petites accions quotidianes que ens ajudin a viure millor avui, però alhora 
que també contribueixin a una millor qualitat de vida per la resta d’habitants del 
planeta ara i en el futur. 
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=128 
 
... llegir el nou assaig del professor parisenc d'economia Serge Latouche Petit 
tractat del decreixement serè, editat en català per Edicions 3i4, i en castellà 
per l’editorial Icària. 
 
... participar del dia internacional sense 
soroll 2009, que es celebra el dia 29 d’abril 
fent un minut de silenci a les 12.00h en punt, i 
intentant que tot el dia sigui més confortable i 
sense gaire soroll . Per celebrar aquesta 
jornada podeu demanar en préstec el 
sonòmetre a l’SDEA, podeu obtenir 
assessorament sobre com iniciar algun treball 
sobre els soroll a l’escola, i us podeu 
descarregar el recull de recursos sobre so i 
soroll de la web. Més informació sobre la 
jornada: http://www.sea-acustica.es (a la web 
de la Sociedad Española de Acústica també 
hi trobareu materials tant per primària com per secundària).  
 
... visitar la nova Greenpeace TV que es va estrenar el diumenge 12 d’abril. 
Aquest nou espai televisiu es retransmetrà mensualment i tractarà sobre un 
tema monogràfic que dotarà de contingut a les diferents sessions: noticies, 
documental i tertúlia. Per més informació: http://www.greenpeace.es 
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... participar en l’acció d’escultura social de l’artista Joan-Francesc Ainaud 
Encenguem la mar el 26 d'abril a les 21:00 les llums dels carrers del barri de la 
Ribera s'apagaran. En el seu lloc 119.000 espelmes portaran el mar i la llum al 
barri. Si us pica la curiositat i voleu saber-ne més ... http://encenguemlamar.cat/ 
 
... 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 22 d’abril, de 17 a 18.30 h. Visita a l’hort urbà de Can Mestres. 

Inscripcions a partir del dia 8 d’abril. 
• Diumenge 26 d’abril, de 9.30 a 14 h. Com canten els ocells? De la 

refilada anònima al cant conegut. Taller per iniciar-se en el món de la 
descripció i la identificació dels cants dels ocells del nostre entorn. 
Coorganitzat amb el Consorci del Parc de Collserola. Inscripcions a partir 
del dia 9 d’abril  

• Dimecres 29 d’abril, de 18 a 20.30h.  Els jardins de Les Corts. Passejada 
per algunes de les grans finques agrícoles de l’antic poble de les Corts, 
reconvertits en jardins públics en els darrera anys. Inscripcions a partir del 
dia 15 d’abril. 

• 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 


