
 

Notícies de l’Agenda 21 Escolar   Número 12, març de 2009 1

 

 

 
Notícies núm. 12, any 8. Març 2009. 
 

SUMARI 

INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 

Reunions d’intercanvi i d’orientació per fer la memòria 
Memòria i nou formulari pels projectes anuals 2009-2010 
Calendari: memòries, actes de cloenda i presentació de projectes 
Festival DrapArt i participació de les escoles 
Apropa’t als parcs: EMB Valldaura s’apropa al Parc de la Unitat 
Què es comenta sobre les activitats realitzades? 
Breus 
SES Cristòfol Colom: una extraordinària lliçó de professionalitat 

LES ESCOLES DIA A DIA 

CEIP Baró de Viver  
Escola Vedruna Àngels 
CEIP Àngels Garriga 
EB Galtufas-3 
CEIP N-2 de Pràctiques  
CEIPM Els Pins 
CEIP Mossèn Jacint Verdaguer 
EBM Guinbó 
IES Montserrat 

EL CALAIX DELS ALUMNES … 

Escola Pia Sarrià - Calassanç 
Escola Vedruna Àngels 
CEIP Aiguamarina 
Escola Bon Pastor 

FENT XARXA 

Grup de natura del CEIP Font d’en Fargas 
Mulching de l’EB Galtufas-3 

RECURSOS 
EMA: més compostadors per les escoles i instituts 
XESC: oferta pel professorat de tecnologia al Saló Construmat 
Fundació Futur: jornada Menjador Escolar Sostenible 
Més recursos a internet 
Altres recursos 

US INVITEM A ... 



 

Notícies de l’Agenda 21 Escolar   Número 12, març de 2009 2

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Reunions d’intercanvi i d’orientació per fer la memòria 
Per tots els centres interessats en disposar d’orientacions per fer la memòria i 
molt especialment per als que han començat aquest curs l’A21E, us convidem 
a assistir en una de les properes reunions d’intercanvi que tindran lloc els dies: 
17 de març (de 18.00h a 20.00h), 18 de març (de 15.00 a 17.00h) o 24 de 
març de 18.00 a 20.00h al CRBS. Si us plau, confirmeu la vostra assistència 
per telèfon o correu-e!!!  
Recordeu que: 

• La memòria és una manera de resumir i autoavaluar la pròpia 
experiència  

 És una oportunitat per reflexionar sobre quins són les claus dels 
èxits i de les dificultats i una eina per decidir les properes 
accions.  

 Pot transformar-se en una nova ocasió d’aprenentatge, si les 
persones implicades s’ho proposen. 

 
Memòria i nou formulari pels projectes anuals 2009-2010 
Per aquells centres que ja heu fet la memòria anual en ocasions anteriors, a 
l’apartat Documents i + de la web trobareu un document breu amb 
orientacions per a fer la memòria i a l’apartat Eines trobareu el nou 
formulari per presentar els projectes del curs vinent 2009-2010.  
Ull! perquè el format és diferent que el del curs passat! 
 
CALENDARI: memòries, actes de cloenda i presentació de projectes 
• 3 de juny: acte de cloenda d’infantil i de primària i lliurament de la memòria 

08/09. Lloc: Auditori AXA (L’Illa Diagonal) 

• 9 de juny: intercanvi d’experiències de secundària, acte de cloenda de 
secundària i lliurament de la memòria 08/09. Lloc: Edifici Vèrtex, UPC. 

• 5 de juny: termini per la presentació dels projectes anuals 2009/2010. 

• 10 de juliol: termini per la presentació de projectes triennals dels centres 
que presenten la memòria quinquennal. 

 
Festival DrapArt i participació de les escoles 
Volem anunciar, tant al professorat que ha assistit al taller de reciclatge creatiu 
la brossa com la nova matèria primera com al que no, que el proper curs 
2009/2010 us convidarem a participar amb les obres del vostre alumnat a la 
propera edició del festival. Drap-Art és una associació sense ànim de lucre 
fundada el 1995, que promou el reciclatge creatiu amb l’organització de 
festivals, exposicions i tallers. De moment us convidem a visitar el seu web: 
http://www.drapart.org/. Animeu-vos! 
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SES Cristòfol Colom: una extraordinària lliçó de professionalitat 
El passat diumenge 8 de març vam poder conèixer gràcies al programa de TV3 30 
minuts Visc a les cases barates (http://www.tv3.cat/videos/1067919), la realitat 
social i educativa d’aquest institut. Ens va commoure el compromís i la 
professionalitat dels educadors i educadores incloent en aquesta categoria, no 
nomes al professorat, sinó també la parella de conserges en el seu veritable paper 
de mediadors. Realitats com aquestes ens reforcen en la confiança del poder de 
l’educació sense negar les seves limitacions a l’hora de voler transformar la realitat. 
En el nom de l’equip de l’A21E i de tots els amics i amigues que ens han comentat 
les seves impressions, us enviem un calorós missatge d’agraïment. 
 

 
A l'EBM Valldaura estem col·laborant perquè el futur Parc de la Unitat sigui 
un parc per a la gent, un espai educatiu i perquè sigui ben aviat una realitat.  

Ens hem reunit amb els responsables del districte per fer-los arribar les propostes i 
desitjos que hem elaborat conjuntament amb l'associació de veïns i amb el CEIP 
Mare Nostrum. Ara estem consensuant 
les possibilitats per tal d’aconseguir un 
espai en harmonia amb l’entorn natural i 
social, que potenciï noves possibilitats de 
trobada i convivència entre els diferents 
col·lectius del barri i que millori la qualitat 
ambiental a través de la biodiversitat i 
l’arquitectura de l’espai. Finalment ens 
agradaria que esdevingués un exemple 
de respecte cap a l’entorn i un punt de 
referència per a totes les escoles del 
barri. 

 
Què es comenta sobre les activitats realitzades? 
Seminari: L’hort escolar ... tinc 
tantes preguntes! 

Durant dues sessions hem intercanviat 
maneres de fer, hem conegut diferents 
aproximacions i històries vinculades a 
l’hort escolar, hem compartit experiments 
i observacions, i hem descobert noves 
propostes de com l'hort pot ser un 
context per l'educació per a la 
sostenibilitat. Hem finalitzat amb ganes 
de seguir trobant-nos, de fer recerques 
compartides, d’intercanviar recursos i 
potser involucrar-nos en una proposta de 
convertir-nos en joves guardians de 
llavors de varietats locals! 

EMB Valldaura s’apropa al Parc de la Unitat 
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Taller de reciclatge creatiu: la brossa 
com la nova matèria primera 

Després d’una primera sessió en la 
que es van mostrar les mil i una 
possibilitats d’utilitzar material de 
segona mà i/o de rebuig per a fer tot 
tipus d’objectes, en la segona sessió 
l’Imanol Ossa ens va mostrar algunes 
eines, tècniques i truquillos per 
crear amb diferents materials: soldar, 
unir, enganxar, fer forats ... utilitzant 
des d’una espelma a un soldador de 
silicona, unes estenalles, un 
traucador, un filaberquí, un punxó, etc. 
Els i les participants van portar 
materials, bibliografia i idees per 
complementar la sessió. Finalment 
vàrem fer una breu visita a La 
Carboneria, on vam comprovar que 
amb material en desús es pot arribar 
a fer gairebé de tot! 

 
Breus 

Formulari per la 
presentació de 
projectes 

Ja podeu descarregar el nou formulari en format word 
a l’apartat eines del web.  

Pels centres amb 
cicles formatius i 
escoles d’adults ... 

Recordeu que segueix vigent la proposta de visites 
per l’alumnat dins del cicle: Club EMAS: formació 
ambiental i empresa. Esperem les vostres 
demandes!!! 

Seminari: L’hort 
escolar ... tinc 
tantes preguntes! 

Als que no vareu poder venir al seminari però esteu 
interessats en seguir les propostes del grup, us 
anunciem que farem un resum que podreu consultar al 
nostre web. 
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• LES ESCOLES DIA A DIA 
 

Aquest curs al CEIP Baró de Viver 
hem engegat el primer any del 
conreu per rotació. Al desembre 
vam collir els raves, el 23 de gener 
els primers enciams i el 24 de febrer 
les coliflors, les que més èxit han 
tingut i que les tastarem a l'hora 
del menjador. Bon profit! 
 

A l’Escola Vedruna Àngels hem fet 
un experiment a l’hora de preparar 
el planter d’enciam: un el vam tapar 
amb mitja garrafa de les d'aigua per 
evitar el fred, i l'altre no ... no sé si 
serà per això ... però salta a la vista 
que hi ha hagut diferència!  

 
 

Al novembre, la classe de les 
formigues (3 i 4 anys) del CEIP 
Àngels Garriga vam plantar raves a 
la feixa de l'hort i en un test a 
l'hivernacle. Al gener, vam 
comprovar que els de l'hivernacle 
havien crescut tres dits i en canvi 
els de la feixa, un de sol. Com ha 
estat això? Seguirem investigant. 
 

A l’EB Galtufas-3 ja hem preparat 
la terra i plantat enciams, alls, 
julivert, pèsols, pastanagues i 
maduixes. Tenim a l’avi Segundo 
que ens ajuda i controla que tot vagi 
bé. Per carnestoltes, els infants es 
van disfressar de fruites, verdures, 
flors i arbres fruiters i el personal 
docent d’espantaocells. 
 

Al CEIP N-2 de Pràctiques hem dut 
a terme la plantada a l’hort de 
l’escola, comptant amb l’ajuda 
d’uns pares i avis que ens han 
ensenyat com havíem de plantar les 
fruites i verdures.  
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El i CI s’encarreguen per torns de 
regar l’hort amb aigua reciclada del 
menjador i les pluges. El CM 
s’encarrega de donar un cop de mà 
quan cal. Hem plantat molts tipus 
d’enciams, cebes, carxofes, 
maduixeres... i ara, passats uns 
mesos, ja podem recollir la nostra 
collita i consumir-la. 
 

Des del CEIPM Els Pins us enviem 
fotografies de la nostra primera 
collita. Com veieu ens va donar per 
menjar a tota l'escola amanida 
d'enciams, escaroles i raves. I les 
cuineres van dir: que fresques que 
estan aquestes verdures! 
 

El 5 de febrer al CEIP Mossèn 
Jacint Verdaguer vam gaudir de la 
visita del punt verd mòbil escolar. 
Els encarregats van explicar quins 
residus són reutilitzables: roba, 
cartutxos, aparells informàtics. 
Quins es reciclen: olis, radiografies, 
petits electrodomèstics, i quins són 
especials: piles i bombones. També 
ens van dir que el PV del barri està 
ubicat a la plaça de les Tres 
Xemeneies, i està obert tota la 
setmana en horari de matí i tarda.  

 

A l’EBM Guinbo seguim amb la 
idea de reutilitzar material i disminuir 
la producció de residus. Aquest curs 
fem recerca de material natural, 
com pot ser pa ratllat, peles de 
taronja secades i triturades, fulles i 
flors seques, per a fer activitats 
d’experimentació i plàstica amb els 
nens i nenes. També estem mirant 
que el material que es compri sigui 
respectuós amb el medi alhora que 
els nens i nenes s’ho passin be 
manipulant-lo!! 
 

Des de l’IES Montserrat us fem 
arribar una mosaic d’imatges del dia 
de la recollida de plantes al viver de 
Montjuic. 
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• EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 
La setmana del 2 al 6 de febrer els delegats i subdelegats de 5è i de 6è de 
primària de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç vàrem fer una campanya per fer un 
control de la quantitat de paper d’alumini que consumíem a l’escola. 
Possiblement ja haureu sentit parlar que el paper d’alumini és un dels 
productes més contaminants del nostre planeta... Ho vam fer de la següent 
manera: sortíem 5 minuts abans que acabés la classe, anàvem a buscar unes 
caixes amb uns forats que era on hi dipositaven el paper d’alumini. Cada 
vegada que baixava una classe dèiem: PAPER D’ALUMINI !!! Jo crec que cada 
dia hem anat reduint una mica la quantitat de paper d’alumini, cosa que és 
bon senyal! Si voleu conservar el planeta us recomano que per embolicar 
l’esmorzar del matí, no és necessari fer-ho amb paper d’alumini ja que hi ha 
moltes altres maneres de fer-ho. Tu contribueixes a conservar el planeta? 
Anna Parra i Tresserra, de 6è. 
 
L’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola 
Vedruna Àngels fem el projecte 
de recerca sobre els horts 
urbans, i entre altres coses, hem 
contactat amb una iniciativa súper 
interessant: els terrats solidaris 
que podeu conèixer a: 
http://terratssolidaris.blogspot.com/ 
... a veure si en podrem treure força 
suc! 
 
Som els alumnes de 3r del CEIP 
Aiguamarina! A l'escola hem fet un 
taller de ciències 6/12. El tema era 
la ciutat. Hem fet maquetes d'una 
ciutat amb material reciclat com 
capses de medicaments buides, 
breaks, capses de detergent, de 
menjar, ... paper que ja s'ha fet 
servir, trossos de paperets que 
sobraven d'altres treballs... Voleu 
veure unes fotos? 
 
Des de l'A21E volem felicitar a l'Escola Bon Pastor i concretament a l'Iker 
Martínez de 7 anys que ha estat guanyador d'un premi internacional d'art i ben 
aviat exposarà la seva obra Passeig pels Espais al Tate Modern de Londres. 
L’obra s’ha fet a base de caixes de cartró reciclades. Trobareu un enllaç amb 
un vídeo de l’obra al web de l’escola: http://www.xtec.cat/esc-
bonpastor/inici.htm 
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• FENT XARXA 

 
El grup de natura del CEIP Font d’en Fargas l’integrem pares i mares que 
estem coordinats amb la direcció del centre i els mestres encarregats de 
l’escola de natura. També estem en contacte amb un grup d’avis del Carmel, 
als que l’escola ha cedit un espai a on cultiven verdures de temporada. Ells són 
el vincle entre la comunitat educativa i el barri. Ara som unes 20 persones que 
ens reunim un cop al mes. Com bé defineix en Manel, un dels pares més 
veterans del grup, la tasca amb el grup de natura és gratificant ja que ens 
permet col·laborar amb l'escola amb un dels objectius pedagògics més 
rellevants del centre i alhora només suposa un petit gra de sorra a tota la feina 
de la comunitat educativa. Per un altre costat, ens permet un punt de contacte 
amb la natura en un indret on sembles desconnectar de la ciutat i alhora entrar 
en contacte amb l' encisador cicle del canvi d'estacions. 
 
A l’EB Galtufas-3 tenim 2 cubells de mulching que segurament no utilitzarem, 
si hi ha algun centre que en necessiti que es posi en contacte amb nosaltres: 
galtufas@terra.es 
 

• RECURSOS 

 
Més compostadors per les escoles i instituts 
En el marc de la campanya de compostatge casolà de l’Entitat 
Metropolitana de Medi Ambient tornem a oferir compostadors 
pels jardins i horts dels vostres centres. Tots els que 
estigueu interessats en obtenir-ne un, heu de demanar-ho amb 
un correu electrònic a la Secretaria de l’A21E, i us enviarem 
la documentació per a apuntar-vos-hi. El termini de sol·licitud 
és el 25 de març.  
Recordeu que rebre un compostador implica assistir a una reunió al CRBS per 
a recollir-lo i aprendre a muntar-lo i iniciar el procés. Posteriorment, un tècnic 
anirà a la vostra escola per veure si el compostatge està funcionant 
correctament, i assessorar-vos en cas de que ho necessiteu. 
 
Oferta pel professorat de tecnologia al Saló Construmat 
Des de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, s’ofereix al 
professorat de tecnologia la possibilitat de fer una visita guiada (d’uns 30 
minuts) i el taller Aposta per la Sostenibilitat a càrrec de Dani Jiménez (30 
minuts) al Saló Construmat amb grups de 4art d’ESO i Batxillerat.  
Per fer la inscripció contacteu abans del 20 de març amb Cesire*aulatec (Aula 
de recursos de tecnologia del Departament d’Educació), tel.: 936 920 660 o a 
l’adreça-e: aulatec@xtec.cat. Les places són limitades. Les visites es 
realitzaran entre les 10 h i les 12 h, durant els tres primers dies del Saló (del 20 
al 22 d’abril). 
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Jornada Menjador Escolar Sostenible de la Fundació Futur 
La propera jornada informativa del projecte de 
Menjadors Escolars Sostenibles (MES) de la 
Fundació Futur serà el proper dimecres 18 de març 
a les 18.00 hores, al Centre Cívic Pati Llimona (C/ 
Regomir, 3). Va adreçada a tots els membres de la 
comunitat educativa. El projecte que presenta La 
Fundació Futur és el d’una gestió alternativa de la 
cuina escolar en la qual per davant de criteris 

econòmics es tenen en compte valors com la sostenibilitat, la justícia social i 
l’educació alimentària. Al final de la jornada podreu gaudir d’un petit mos just i 
ecològic. Atesa la limitació d’aforament és imprescindible la confirmació abans 
del divendres 13 de març a: jornades@futur.cat. Més informació del projecte al 
web: http://www.futur.cat/cat/Menjadors.html 
 
Més recursos a internet: 
Galanthus Associació i el Museu de Granollers han creat el portal web 
Descobreix els ratpenats, que conté informació sobre les més de 20 espècies 
de ratpenats que viuen a Catalunya. Aquest recurs, que està adreçat a tots els 
públics, presenta tant continguts informatius com materials didàctics per als 
centres educatius: http://www.ratpenats.org 
El TERMCAT publica un diccionari en línia amb més de 25.000 noms 
catalans de plantes. Aquesta versió en línia ofereix unes 25.000 denominacions 
catalanes de plantes referides a uns 5.900 tàxons botànics. Més informació: 
http://www.termcat.cat. 
A la XTEC també hi trobareu un recull de recursos gràfics (fotografies, 
ortofotos, mapes, imatges i recursos gràfics) de Catalunya: 
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/imatge57.htm 
En el web http://www.aseachange.net trobareu un trailer la pel·lícula A sea 
change – un mar cambiante que explica els efectes de l’augment de CO2 
sobre l’acidificació dels oceans i les conseqüències que això comporta. 
S’estrenarà el Dia mundial dels oceans, el 8 de juny 2009. 
Voleu fer un passeig en tramvia -des del Passeig de Gràcia al carrer 
Craywinckel- per la Barcelona de fa 100 anys?... de la mà del cineasta Ricardo 
de Baños. És molt interessant ... esperem que en gaudiu! Ho trobareu a: 
http://www.europafilmtreasures.eu/PY/245/see-the-film-barcelona_by_tram' 
 
Altres recursos: 
Ha sortit la versió de la guia de l’hort urbà per nens i nenes: 
La meva primera guia sobre l'hort urbà, de Josep M. 
Vallès i Òscar Julve (il·lustr.) de l'editorial La Galera. 
Aquesta guia pràctica aporta trucs per a cultivar en 
recipients petits i 19 fitxes d'hortalisses per a totes les 
èpoques de l'any. Més informació sobre el llibre: 
http://www.lagalera.cat/ftp/grec/lagalera/index.htm 



 

Notícies de l’Agenda 21 Escolar   Número 12, març de 2009 10

El mes de febrer s’ha inaugurat l’Oficina de la Bicicleta al 
núm. 8 de la Plaça Pi i Sunyer, un espai d'informació i gestió 
sobre tot el relacionat amb aquest vehicle urbà. L'oficina té 
una pàgina web de suport Moure’s amb bicicleta a través 
de la qual es podrà obtenir informació sobre mapes de carril 
bici, manual de senyalització i normativa municipal 
específica.  
De dilluns a divendres no festius podeu gaudir de la 
tecnologia aplicada al cinema, que permet veure 
espectaculars pel·lícules en 3D a l’IMAX Port Vell: les 
darreres novetats són Els ximpanzés salvatges de Jane 
Goodall i Gegants de l'oceà. 
 

• US INVITEM A... 
 
... celebrar el dia mundial de l’aigua. El Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya organitza, mitjançant l'Agència 
Catalana de l'Aigua, l’11a Festa de l'Aigua el proper diumenge 22 de març. 
Hi haurà espectacles centrats en l’aigua, tallers per als més petits, i 
actuacions musicals en directe, entre les quals destacarà la Cantata de 
l’Aigua, interpretada per 
quatre-cents joves. L’edició 
d’enguany vol ressaltar 
especialment la dimensió 
participativa i col·lectiva de 
l’aigua i per això, durant la 
festa, es coneixeran les 
mesures que s’estan portant 
a terme per garantir una 
gestió eficient del recurs. 
Diverses entitats signants de l’Agenda 21 de Barcelona participen d’aquesta 
iniciativa: Associació Habitats-Projecte Rius, Creu Roja Joventut Barcelona, 
Ecologistes en Acció, L’Aula de l’Aigua, Intermon Oxfam, el Centre Unesco de 
Catalunya i Aigües de Barcelona. Més informació: 
http://www.festadelaigua.cat/aca/festadelaigua/ 
 

... participar en L’Hora del Planeta, iniciativa 
que ha organitzat Adena WWF per cridar 
l’atenció sobre els efectes de l’escalfament 
global. L’acció es durà a terme de manera 
simultània a diversos punts del planeta, i 
consistirà en apagar els llums durant una 
hora el proper 28 de març a les 20:30. Més de 
500 ciutats ja s'han compromès a pagar els 
llums dels seus edificis emblemàtics. Més 
informació: 

http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/la_hora_del_planeta_2009/ 
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… participar al IV Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat 
de Barcelona, amb els treballs de recerca de Batxillerat que versin sobre 
aquesta temàtica. El termini de lliurament de la documentació és fins el 24 
d'abril de 2009. Més informació al telèfon 93 403 96 12 o a 
http://www.ub.es/solidaritat/premi_pau/ 
 
… visitar el web I Lego NY que és un divertiment 
d’un artista, en Christoph Niemann, especialment 
genial: 
http://niemann.blogs.nytimes.com/2009/02/02/i-lego-
ny/?em.  
 
 

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 


