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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Reunions d’intercanvi i seguiment dels centres de primer any d’A21E 
Els centres que aquest curs heu iniciat l’A21E i també les persones que hi 
estigueu interessades –bé sigui perquè sou noves a la comissió o al vostre 
centre-  us convidem a assistir en una de les properes reunions d’intercanvi i 
seguiment que tindran lloc al CRBS els dies: 17 de març (de 18.00h a 20.00h), 
18 de març (de 15.00 a 17.00h) o 19 de març de 18.00 a 20.00h al CRBS. 

 

 
Notícies núm. 11, any 8. Febrer 2009. 
 
SUMARI 

INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR 

Reunions d’intercanvi i seguiment dels centres de primer any d’A21E 
Es reprèn el programa Apropa’t als Parcs  
Breus 

LES ESCOLES DIA A DIA 
CEIP Orlandai  
CEIP Ferran Sunyer  
Escola d’EE Gavina  
CEIP TresFonts  
Escola Verduna-Àngels  
CEIP Jaume I 
CEIPM Els Pins 
Escola Verduna-Gràcia 

EL CALAIX DELS ALUMNES … 

Centre d’Estudis Montseny del Poblenou 

FEM XARXA 
Compartim el projecte de l’hort escolar (Escola d’EE Rel i CEIP Font d’en Fargas) 
Compartint recursos: llibres socialitzats (CEIP Josep Ma Jujol) 
12è Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles de la UPC 

RECURSOS 
Una mirada global al nostra sistema de vida actual: documentals Utopia i Tres historias y 
un vaso de leche 
Produir per aprendre 

US INVITEM A ... 



 

Notícies de l’Agenda 21 Escolar   Número 11, Febrer de 2009 2

En aquesta trobada compartirem iniciatives, dificultats i èxits del primer any de 
desenvolupament de l’A21E, us facilitarem un document amb orientacions per 
fer la memòria de final de curs i informacions sobre els actes de cloenda que 
tindran lloc a principis de juny. 
Demanem la vostra confirmació per correu electrònic o per telèfon. 
 
Apropa’t als parcs 
 

De moment ja són vuit centres que s’animen a elaborar un projecte en un parc 
proper a l’escola! Ara comencem a acotar la recerca i acció que s’hi 

realitzarà. Ja n’anireu rebent notícies. 

 
Breus 

Pels centres 
interessats en el 
Fòrum d’Escoles 
Verdes 

La trobada a Cabrera de Mar (Alberg de Torre Ametller) 
s’ha canviat al 18 de març degut a la vaga de 
professorat convocada. 

Pels centres inscrits 
al taller de 
reciclatge creatiu 

Recordeu que el dia 4 i 11 de març de 15.30 a 17.30h 
ens trobarem al Centre Cívic del Pati Llimona. Comptem 
amb tot vosaltres, si per alguna raó no hi podeu assistir 

aviseu-nos, tenim llista d’espera! 

Pels centres inscrits 
al Seminari 
d’aprofundiment i 
d’intercanvi de 
l’hort escolar 

Recordeu que els dies 2 i 9 de març de 18.00 a 20.00h 
ens trobarem al CRBS per endinsar-nos a parlar de 

l’hort com espai natural de trobada, observació, 
experimentació, creació ... 

 
La professora Luisa Casas Rojas de l’IES Pablo Ruiz Picasso ha rebut el 
Premi ciutat de Barcelona d’Educació pel projecte teatral que es concreta 
l’any 2008 en l’obra Ni Romeo ni Julieta, amb el suport de l’equip docent i la 
participació d’alumnes i exalumnes. El jurat ha valorat la inclusió de la diversitat 
d’edats i procedències d’alumnes nouvinguts i autòctons, dins d’un marc 
d’entusiasme, exigència i rigor, perquè considera que ha afavorit la integració i 
l’enriquiment personal en el camp artístic, social i acadèmic. 
Enhorabona, l’equip de l’A21E també us felicita!!! 

Es reprèn la proposta Apropa’t als Parcs  
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• LES ESCOLES DIA A DIA 
 

Al CEIP Orlandai les dues darreres 
setmanes de gener han estat 
dedicades a les jornades medi 
ambient. Hem organitzat un seguit 
d’activitats pensant amb tot 
l’alumnat de l’escola. Tot el que hem 
fet ens han ajudat a prendre encara 
més consciència de la nostra 
responsabilitat davant el nostre 
planeta. Podeu trobar la notícia 
sencera a l’apartat Què fan les 
escoles? del web) 

Al CEIP Ferran Sunyer els nens i 
les nenes s’encarreguen de recollir 
l’oli utilitzat de les cuines de casa 
seva. Cada família disposa d’una 
ampolla de plàstic (Claki) on hi posa 
l’oli utilitzat i recremat, i quan està 
plena la porta a l’escola. La recollida 
es fa cada dilluns, es deixa l’ampolla 
en un contenidor i l’alumne/a 
s’emporta una ampolla neta. Amb 
un programa informàtic es pot saber 
quants litres ha reciclat cada classe 
i quant diòxid de carboni hem deixat 

d’emetre a l’atmosfera. Pensem que 
aquest és un treball de 
sensibilització a tota la comunitat 
educativa. Amb aquesta actuació 
deixem de produir un residu, 
reduïm la dependència dels 
combustibles fòssils i contribuïm a 
la reducció de la contaminació 
atmosfèrica ja que aquest 
combustible no emet CO2. 

A l’Escola d’EE Gavina tenim el 
compromís de treballar per l'estalvi 
i el bon ús de l'aigua. El treball 
realitzat per l’alumnat recull les fotos 
i les impressions sobre l' exposició 
de la UNESCO L'aigua al segle 
XXI, que vàrem poder tenir a 
l'escola del 19 al 23 de gener. Els 
pòsters de l'aigua mostren les 
qüestions més significatives sobre la 
importància i els problemes de 
l'aigua al món, és una forma molt 
visual de fer arribar al nostre 
alumnat alguns dels continguts 
treballats a classe. 
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Al CEIP TresFonts ja tenim 
carmanyoles i bossetes de roba de 
l’escola per posar les carmanyoles 
de l’esmorzar! Esperem disminuir 
l’alumini que utilitzàvem! 

A l’Escola Verduna-Àngels els 
nostres hortets urbans, tan agraïts 
com sempre, encara ens van donant 
fruit: aquesta setmana collirem un 
api espaterrant, una bleda i l'última 
de les escaroles. Els pèsols es van 
fent de mica en mica i s'enfilen al 
reixat que els vam posar. El nostre 
ecobloc es va alimentant 
d'aportacions de l'un i de l'altre, i 
gairebé cada setmana hi ha 
novetats, sobretot de l'hort. Dos 
grupets de 4t d'ESO estan fent el 
seu projecte de recerca dels horts 
urbans i l'horticultura ecològica 
(http://ecobloc.vedruna-angels.org/). 

 

 
El dilluns 9 de febrer després de 
l'horari escolar i amb la col·laboració 
de mares, mestres i alumnes, al 
CEIP Jaume I vam plantar les 
plantes del Viver Tres Pins a les 
jardineres del pati petit. Ara, 
l’alumnat de parvulari serà 
l’encarregat de regar-les en les 
estones d'esbarjo. La comissió. 

L'AMPA del CEIPM Els Pins, dins 
les activitats de foment dels 
continguts de l'Agenda21E, i amb la 
intenció d'involucrar les famílies 
(més que no pas l'alumnat), ha 
celebrat enguany el 1r mercat de la 
joguina i el llibre. Vàrem començar 
recollint joguines, DVD, vídeos i 
llibres de les famílies -en total uns 
200 articles- i els vam atorgar un 
valor monetari simbòlic segons el 
seu estat (entre 50 cèntims i 5 
euros). Després els vam posar a la 
venda per tal que tots aquests 
recursos tornessin a tenir un nou ús 
i una nova vida en altres llars. 
L'experiència ha anat molt i molt bé i 
és probable que la repetim els 
propers cursos. 
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A l’Escola Verduna-Gràcia, a finals 
del primer trimestre i sota 
l’assessorament de l’Agenda 21 
escolar, els nens, nenes i mestres 
d’EI vam posar en marxa l’hort de 
l’escola. I tornant de vacances ... 
Quina gran sorpresa! El nostre hort 
ja tenia les primeres fulles. Tenim 
encarregats/des de l’hort que dos 
cops per setmana en tenen cura: miren 
com està la terra, reguen quan cal i 
observen els canvis. Quan es produeix 
algun canvi important ens ho expliquen 
i tots anem a observar-lo. Ens 
agrada molt tenir cura de l’hort i 
veure com mica en mica van 
creixent les verdures que hi hem 
plantat. Si un dia el voleu veure ... 
Us hi esperem! (podreu trobar la 
notícia sencera a l’apartat Les 
escoles dia a dia del web) 
 

• EL CALAIX DELS ALUMNES … 

 

El dia 4 de febrer el Centre d’Estudis Montseny del Poblenou vam anar a 
recollir les plantes que ens havien ofert des de l’A21E al viver municipal Tres 
Pins de Montjuic. Quin goig què feien!!! Ja les tenim a l’escola i com podeu veure 
ja hem començat a plantar-les i a cuidar-les. Comissió Escola Verda Montseny 
 
Des de la secretaria de l’A21E donem un any més les gràcies per la seva 
col·laboració a totes les persones del viver municipal que han intervingut en 
la recollida de plantes de les escoles i instituts de l’A21E, així com també a 
totes les persones que amb el seu esforç han col·laborat amb els centres, siguin 
mestres, professorat, famílies, conserges, monitors i monitores, etc.  
S’han repartit un total de 5756 plantes a 105 centres educatius ... bona feina!!! 
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• FENT XARXA 

 
Compartim el projecte de l’hort escolar 

L’alumnat de cicle inicial de l’Escola 
d’educació especial Rel anem cada 
dijous al CEIP Font d’en Fargas per 
compartir un projecte d’hort per segon 
any consecutiu amb l’alumnat de segon 
de primària. Aquest curs hem plantat 
faves i pèsols.  
L’experiència la valorem molt 
positivament! 
 

 
Compartint recursos: llibres socialitzats 
Des de l’AMPA del CEIP Josep Maria Jujol diuen: 
“A l'escola tenim el projecte de socialització de llibres des de fa uns quants anys. 
Tenim uns llibres de text que s'han anat canviant al llarg dels últims dos anys, de 
català, castellà, anglès, medi natural i medi social. Són llibres que encara estan 
bastant bé, tant de contingut com d'aspecte. Ens agradaria que els pogués 
aprofitar algú”. 
Si algun centre o alguna entitat té interès en aprofitar-los i rebre el document amb 
la relació de llibres de cada matèria i el nom de l’editorial podeu posar-vos en 
contacte amb Aurora Moreno a: aurorammoreno@yahoo.es.  
 
12è Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles de la UPC. 
Ciutats i pobles sostenibles:Tens idees per canviar un món local? 

La Universitat Politècnica de Catalunya cerca idees 
innovadores que ajudin a l’avenç de la 
sostenibilitat, i que siguin aplicables dins de l’àmbit 
local, ja sigui a l’escola, a la universitat, al barri, al 
districte, o als pobles i ciutats. Les idees poden 
tractar qualsevol dels cinc següents reptes: 
Edificació, energia i canvi climàtic. Gestió del 
cicle integral de l’aigua. Responsabilitat social 
de la tecnologia. Territori, mobilitat i logística. 
Materials, recursos i gestió dels residus.  

El concurs té dues convocatòries; una pels estudiants universitaris i l’altre que 
també està oberta als membres de comunitats educatives. El termini de 
presentació és el 31 de març a les 17 hores. Per més informació: 
http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals 
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• RECURSOS 

 
Documentals: una mirada global al nostra sistema de vida actual. 
Utopia, un documental de Lucho Iglesias i 
Alex Ruiz, que analitza l’impacte ambiental 
que amb els nostres hàbits deixem sobre el 
planeta i com hem anat trobant solucions 
imaginatives per a contrarestar-lo, continua 
en cartellera a Barcelona. Per més 
informació: http://utopia.soy.es/  
Tres historias y un vaso de leche, de 
Pablo Fraguas i Álvaro Porro. Aquest 
documental, realitzat a diferents indrets del 
planeta, ens explica a través dels seus 
protagonistes, agricultors i ramaders, 
l’impacte socioambiental que pot provocar 
un fet tan quotidià com beure un got de llet. 
Reflexiona sobre els models agrícoles i 
ramaders, i les alternatives que podem 
prendre com a consumidors. El podeu 
veure a: 
http://www.opcions.org/documental2.html 
 
Produir per aprendre 
Voleu fer una animació en stop motion, muntar una experiència de ràdio, o 
muntar un breu documental sobre el vostres projecte d’A21E? Teleduca, 
Educació i Comunicació S.C.P. us ofereix tallers per a primària i secundària, de 
curta durada, basats en la producció audiovisual en diversos suports i formats. 
Més informació a les webs http://www.teleduca.org, http://blip.tv/search 
(“teleduca”), o bé escriure a: teleduca@teleduca.org  
 

• US INVITEM A... 
 
... participar del taller obert al Carrau Blau. Infants, recursos i motivacions en 
el marc de l’Escola d’Hivern de Rosa Sensat (ref 230914). Aquests curs es 
realitzarà els dimecres i divendres del 5 al 27 de març al taller del Carrau (Plaça 
de la Pau sn., de Sant Just Desvern) i s’usaran materials reutilitzats del seu 
magatzem RECREA. Per més informació: http://www.rosasensat.org/fhivern/34:4/ 
i http://www.santjust.org/carraublau/index.htm 
… apropar-vos al Docufòrum: El mundo según Monsanto. Què hi ha darrere 
d’alguns aliments? Es farà una reflexió sobre les implicacions del nostre model 
de consum. Amb la participació de membres de Som lo que sembrem i de la 
campanya Supermercats no gràcies! El dia 3 de març, a l’Espai 210 (C/Padilla 
210), de 19 a 21h. 
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... informar-vos i participar del seminari El consum a debat, que es farà durant el 
mes de març a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Per a més 
informació podeu consultar el programa a : 
http://w3.bcn.es/fitxers/omic/seminariconsum09.966.pdf. 

... participar a la Festa de la Primavera Escolar que 
tindrà lloc el proper 26 de març de 10 a 13h a diferents 
parcs de la ciutat. Aquest esdeveniment permet fer dels 
parcs un espai d’aprenentatge on podreu gaudir de 
l’experiència de fer de jardiners per un dia. Activitat va 
dirigida als nens i nenes de p5 fins a 6è i d’educació 
especial. Per més informació visiteu el lloc web 
http://www.bcn.cat/mediambient i per inscriure’s truqueu 
al 93 237 47 43. 

… participar al matí d’activitats 
relacionades amb el món rural a Can 
Coll Centre d’Educació Ambiental del Parc 
de Collserola, el diumenge 29 de març de 
10.30 a 14h. Podreu participar en tallers, 
xerrades, passejades de descoberta, 
exposicions, taller especials per infants, 
racons de pintura i dibuix, llibres 
especialitzats i de contes ..., tot girant al 
voltant de conreus ecològics i sostenibles. I 
a partir de les 13h l’espectacle de comiat. 
Activitats gratuïtes per a totes les edats. No 
cal inscripció prèvia.  
Més informació i com anar-hi: 
http://www.parccollserola.net/catalan/i_gaudir/centres/cancoll_contenido.htm#acces 

... consultar el calendari de cursos on-line sobre sostenibilitat que es presenta 
a la web de la Ecouniversidad pel primer semestre de 2009: 
http://www.ecouniversidad.eu. La Ecouniversidad és un projecte coordinat pel 
Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Eco-union i 
Ecoserveis que compta també amb la col·laboració i participació d’altres entitats. 

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de Recursos 
Barcelona Sostenible el mes de febrer de 2009. 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. 

• Divendres 27 de febrer, de 18 a 20 h. L'aigua al món. A través de les 
entitats convidades, es farà una revisió de les problemàtiques locals i globals 
relacionades amb aquest recurs i viatjarem, 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. A càrrec de l'Associació Hàbitats 
- Projecte Rius. 
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• Dimecres 4 de març, de 18 a 20 h. El cistell de la compra responsable. 
Taller itinerari en què es visitaran diferents comerços de l'entorn (establiments 
grans, petits, especialitzats, de comerç just i també mercats) amb l'objectiu de 
donar a conèixer la problemàtica ambiental, de salut i de desigualtat que 
provoca el model alimentari actual i facilitar eines per dur a terme una compra 
responsable d'aliments. Més informació i inscripcions a partir del dia 18 de 
febrer. 

• Dijous 12 de març, de 15 a 18.30 h. El destí del contenidor groc. Visita a la 
planta de tria i selecció de residus d'envasos de Gavà i Viladecans per veure 
els mecanismes que s'utilitzen per separar i embalar aquests residus (metalls, 
brics i diferents envasos de plàstic) per tal d'enviar cada material a la planta 
de reciclatge corresponent. Més informació i Inscripcions a partir del dia 
26 de febrer. 

 

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 


