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Notícies de l’Agenda 21 Escolar

Número 1, any 5. Setembre de 2005

Donem la benvinguda al nou curs als centres que participen al
programa Agenda 21 Escolar, i molt especialment als que

s’incorporen per primera vegada!

• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Formació pels centres que participen per primer cop a l’Agenda 21
Escolar
Convoquem a  tots els centres que inicien la seva A21E a un cicle de tres
reunions de formació. El temari és el següent:

a) Com organitzar la dinamització de l’A21E?
b) Com motivar a l’alumnat i al professorat?
c) Com iniciar  i mantenir un procés de participació?
d) Diferents itineraris per desenvolupar una ecoauditoria
e) Com aprofitar els recursos que us oferim?

Dates pels centres d’educació infantil i primària:
Dilluns 19, dijous 22 i dimecres 28 de setembre.  De 18.00 a 20.00 h

Dates pels centres d’educació secundària i les escoles concertades que
comencen amb totes les etapes:

Dimecres 21,  dilluns 26 i dijous 29 de setembre. De 18.00 a 20.00 h
Totes les sessions seran al Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Cal que
confirmeu la vostra assistència a través del correu electrònic o per
telèfon.
És important que hi assisteixi com a mínim una persona per centre, segur
que us serà molt profitós. Nosaltres estarem receptives per poder donar
respostes als vostres dubtes !!!
Si algun centre que ja ha participat a l’A21E en cursos anteriors està
interessat en assistir a aquestes sessions, pot trucar per inscriure’s-hi.
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Més formació
Està previst començar al llarg dels mesos d’octubre i novembre un nou
programa de formació pel professorat amb una oferta variada de cursos
intensius, seminaris i tallers. Trobareu més detalls en els futurs Notícies de
l’A21E i a la web.

Acte inaugural al Saló de Cent

L’acte d’inici del curs i de signatura
del Compromís Ciutadà per a la
Sostenibilitat com a escoles
participants al programa Agenda 21
Escolar, serà el dimecres 5
d’octubre al matí, al Saló de Cent
de l’Ajuntament. Properament rebreu
una invitació amb el programa de
l’acte i el nombre d’assistents per
centre. De moment reserveu-vos la
data a l'agenda!

Estrenem una nova pàgina web!!!
... amb nou disseny i totalment reformada de continguts. Us recomanem que hi
doneu un cop d’ull, ja que a partir d’ara hi trobareu molta informació pel
seguiment del programa! Entreu-hi de seguida!!!
www.bcn.es/agenda21/a21escolar

• ELS CENTRES ENS HAN DIT QUE...

En un dels darrers Notícies del
curs passat, vam demanar als
alumnes de secundària que havien
assistit a l’intercanvi d’experiències
una avaluació sobre la trobada.
Hem rebut poques respostes, però
són força interessants:

a) valoració sobre els espais

b .. ens ha semblat molt bé anar
a la universitat, és una nova
experiència i molt interessant, és un bon lloc per fer aquesta activitat

b ... ens va agradar molt l'auditori
b ... les aules eren prou àmplies pels alumnes que hi érem
b ... l'esmorzar al jardí va ser molt agradable, era bonic, però una mica petit

per a tots

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
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b) sobre l'exposició de treballs

b ... les exposicions van despertar interès, a la gent li van agradar molt, eren
bastant dinàmiques, van fer moltes preguntes: com motivar a la gent i que
tothom participi en el programa ...

b ... el ritme era massa accelerat per poder explicar els treballs, és necessària
una mica més de tranquil·litat per guanyar en la comprensió d'allò que
estem explicant ...

b .. van ser molt interessants i vam captar moltes idees de reflexió per un
futur...

A partir de la experiència i de les avaluacions rebudes, hem pensat que en
present curs 2005/2006:
- realitzarem la cloenda de secundària – amb lliurament de les memòries - un

dia diferent a la cloenda d’infantil i primària
- ampliarem el temps de presentació per enriquir el debat i l’intercanvi
- anunciarem la data definitiva amb molta anticipació, així tothom podrà

assistir-hi!!!
Esteu d’acord amb aquestes propostes?

• ELS CENTRES PREGUNTEN, OFEREIXEN, DEMANEN …

Per als professors i professores que teniu pendents els certificats
d’assistència als seminaris del curs passat (i anteriors també): us anunciem
que els tenim a la secretaria del programa, al CRBS. Us recomanem que abans
de passar-los a recollir ens truqueu per confirmar-ho.

De l’Escola-viver Castell de Sant Foix ofereixen la possibilitat de fer visites
comentades als bonics jardins de la seva escola. Tenen 5 propostes
didàctiques per escollir:
1. El cicle vital de les plantes. Les parts d’una planta.
2. Fer esqueixos, sembrar llavors, plantar.
3. El jardí i l’hort escolar.
4. Fer compostatge i reciclatge
5. Sistemes d’aprofitament i estalvi d’aigua
Les visites són en dimarts, de setembre a juny, els matins de 10 a 14. La
visita té una part comentada i una part pràctica per a tots els alumnes. Els
grups no poden ser més grans de 30 alumnes. Hi ha zona de pícnic i camp de
futbol i bàsquet per a disfrutar d’una estona d'esbarjo. Per concertar un dia de
visita o demanar més informació, podeu trucar al 93 570 70 02 (Ricard, dimarts
i dijous), per correu-e a a8037280@centres.xtec.es o visitar la pàgina web:
www.bcn.es/castellsantfoix.

mailto:a8037280@centres.xtec.es
http://www.bcn.es/castellsantfoix
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•  RECURSOS

Recordeu que el calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 us informa sobre
les activitats organitzades pels signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Per als propers dies hi trobareu activitats del Centre de Recursos
Barcelona Sostenible, de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit,
de Barcelona Serveis Municipals – Divisió Montjuïc,  d’Amics de la Bici, de la
Cooperativa Trèvol i de l’Associació Hàbitats - Projecte Rius. La informació
detallada està disponible al calendari en xarxa: www.bcn.es/agenda21

• US INVITEM A...

... llegir les bases de diferents convocatòries de premis i ajuts:
− Premis Acció 21 2005. El Consell Municipal de Medi Ambient i

Sostenibilitat convoca per tercer any consecutiu 10 premis, d’un màxim de
5.000 euros cada un, a les deu millors iniciatives d’acció dels diferents
col·lectius ciutadans que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels
objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Teniu temps de
presentar candidatures fins el 30 de setembre. La breu memòria descriptiva
de la iniciativa i la documentació administrativa es poden presentar a
qualsevol dels registres municipals. Més informació sobre les bases i els
guardonats en les dues convocatòries anteriors a:
www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

− Ajuts a les escoles Barcelona Identitats 2005. Aquesta convocatòria anual
promou el valor de tenir cura com a condició imprescindible de tot encontre
educatiu que es proposi dur a terme la transformació dels models de relació.
Més informació i bases a la web: www.bcn.es/imeb/bcnidentitats/

− Premi Abacus Educació 05 per a projectes d’educació intercultural.
Trobareu les bases a la web www.abacus.es o bé a les oficines d’Abacus, c.
Còrsega 271, principal, 08008 Barcelona. Tel.: 93 217 81 66.

... que passegeu pels Racons desconeguts de Montjuïc apuntant-vos a
l’itinerari guiat que aquest mes de setembre estrena BSM – Montjuïc. Es tracta
d’una ruta de 3 hores molt completa que permet conèixer aspectes d’interès
naturalista i històric i gaudir de vistes panoràmiques. Els punts d’interès
inclouen -entre d’altres- la façana litoral, el penya-segat i la colònia de
xoriguers, els prats secs i l’antiga zona agrícola, el petit bosc d’alzines al Camí
de l’Esparver, les pedreres, les sitges ibèriques, l’emplaçament de l’antic port
romà, el castell... S’hi poden inscriure tant grups com particulars i s’ofereix en
laborables, caps de setmana i festius. Informació i reserves: tel. 93 289 28 30,
parcmontjuïc@bsmsa.es

… participar a la tertúlia cafè D’un pati gris a un jardí verd. El projecte
d’Educació en Valors de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, us
convida a la propera Tertúlia-cafè Lluna Verda, el dijous 29 de setembre, a les

http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.bcn.es/imeb/bcnidentitats/
http://www.abacus.es
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18.00h a la Sala d’Actes de l’Institut d’Educació, Pl. d’Espanya, 5. Es prega
confirmació al 93 402 3663, o bé per correu-e a genericvalors@mail.bcn.es
abans del dia 27 de setembre.

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible:

• Els ratpenats. Dimecres 14 de setembre, de 18.30 a 20 h. El mes de
setembre se celebra a molts països europeus la nit dels ratpenats. En
aquesta sessió coneixerem una mica més aquests peculiars animals i
sortirem a escoltar els ultrasons que emeten per guiar-se en la foscor. A
càrrec de Sergi Garcia, llicenciat en Ciències Ambientals, membre de
l’associació Galanthus. Imprescindible inscripció prèvia. Places
limitades

• Els peixos com a indicadors de l’estat de salut dels rius. Divendres 30
de setembre, de 18 a 20 h. Coneixerem la importància dels peixos com a
bioindicadors de l’estat dels nostres rius. Xerrada a càrrec de Marc Ordeix,
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. Organitzada per l’Associació
Hàbitats-Projecte Rius.

Secretaria Agenda 21 Escolar
Centre de Recursos Barcelona Sostenible

c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94

agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar

Horari secretaria A21E:
De dilluns a dijous de 8.30 a 18 h. Divendres de 8.30 h a 14 h

Horari CRBS i SDEA:
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h

mailto:genericvalors@mail.bcn.es
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar

