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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Invitació a l’acte de Compromís amb l’Agenda 21 de Barcelona
Tal i com haureu llegit en la carta rebuda per correu ordinari, l’acte d'inici del curs
2005 / 2006  tindrà lloc el dia 5 d’octubre al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona.  En aquest acte els 32 centres que s’han incorporat a l’A21E durant el
present curs signaran el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, i tots els centres -
tan els que signen ara com els que renoven el seu compromís - rebran un distintiu
que els identifica com a centre actiu en el treball per la sostenibilitat.
L’acte s’iniciarà puntualment a les 12 h. Els centres signants del compromís poden
passar a signar a partir de les 11.15 h a l’entrada del Saló de Cent.
Atès el nombre de centres que participen aquest curs i la capacitat de la sala, la
invitació es fa a dues persones de cada centre. Ens agradaria que una d’aquestes
persones fos un representant dels alumnes. Si us plau, confirmeu-nos la vostra
assistència per correu-e, preferiblement, o bé per telèfon.

Heu visitat la nova pàgina web? www.bcn.es/agenda21/a21escolar

Feia temps que volíem introduir canvis a la nostra pàgina web: ampliar les
temàtiques, oferir eines i documents per donar-vos suport, fer-la més activa, ... més
útil, més atractiva!!! Una bona part dependrà de vosaltres. Les escoles agraeixen
trobar exemples de les vostres propostes, per això us animem a enviar-nos:
fotografies, breus explicacions sobre alguna iniciativa, la reproducció d’un dibuix, una
reflexió ... una pregunta o un comentari! I recordeu que si teniu alguna crítica o
suggeriment sobre la web, també seran ben rebuts !!!

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar


Sobre la formació i tasques de la comissió coordinadora
Com cada any, la primera tasca és constituir la vostra comissió coordinadora. Aquest
curs us proposem enviar-nos aquesta informació en un format que trobareu a la web
en l’apartat “Eines”. Com que aquesta fitxa està en format word, podeu fer-ne una
còpia i enviar-la per correu electrònic. En l’apartat “Documents i +” hem inclòs
suggeriments sobre la importància i les funcions d’aquest equip responsable de
dinamitzar el programa.

Volem destacar el valor que te que els
alumnes participin a la comissió i que
decideixin entre ells qui o quins seran els
nostres interlocutors. Durant la sessió
d’avaluació feta el passat 1 de juliol al Jardí
Botànic vam acordar aquesta iniciativa amb
els assistents, i hem pensat que seria una
bona idea començar a incloure dins del
Notícies un apartat dirigit directament a
l’alumnat. Què us sembla aquesta
novetat?

Si esteu interessats en rebre formació heu de saber que ...
... el dilluns 19 i el dimecres 21 han començat el primers cursos de formació dirigits
especialment als centres que inicien l’A21E. Les dates i continguts de les properes
sessions, són:

Data Continguts
Dijous 22 • Tots sobre les ecoauditories i +

Centres d’infantil i primària
Dimecres 28

• Què podem fer per motivar el
compromís i la participació?

• Recursos i ajuts que podeu
aprofitar

Dilluns  26
• Què podem fer per motivar el

compromís i la participació?
• Recursos i ajuts que podeu

aprofitar

Centres de secundària o
concertats amb més d’una
etapa.

Dijous 29 • Tots sobre les ecoauditories i +

Si algun professor o professora -no necessàriament d’un centre nou- està interessat
en assistir a alguna d’aquestes sessions, només ha de comunicar-nos-ho per
correu-e o telèfon. Totes les reunions són al CRBS entre les 18.00 i les 20.00 h.
El dia 5 d’octubre us donarem un díptic amb la nova oferta de formació, segur que
us interessarà ja que respon a les demandes que hem recollit dels vostres projectes!



• ELS CENTRES ENS HAN DIT QUE...

Com que fa pocs dies que han començat les classes, encara nos ens arriben fotos ni
comentaris sobre les vostres activitats, per això se’ns ha acudit plantejar als alumnes
aquestes preguntes, esperant que ens enviïn imatges o petits relats.

Una mirada ambiental sobre les teves vacances
Has visitat nous indrets durant les teves vacances: platges, muntanyes,
boscos, ciutats que no coneixies? Què t’ha sorprès – positiva o
negativament -?:

• L’amabilitat de la gent?
• La neteja o la brutícia?
• El soroll o el silenci?
• La cura per l’entorn?

Has après alguna cosa que voldries compartir amb altres nois i noies?
Explica’ns-ho!!!

• ELS CENTRES PREGUNTEN, OFEREIXEN, DEMANEN …

En el marc de l’any de la ciència el CEIP Coves d’en Cimany del barri del Carmel,
desitjaria disposar de petites experiències que ajudin a l’alumnat a construir
arguments sobre temes ben diversos relacionats amb el medi ambient i que
estiguin orientats a la presa de decisions. Per exemple, investigar sobre la
degradabilitat de l’alumini i el paper de cuina en diferents medis (a l’aigua, a terra, ...)
ens pot orientar a escollir un embolcall més sostenible pel nostre entrepà. La
persona de contacte és la Teresa Pigrau, podeu escriure a tpigrau@xtec.net

• RECURSOS

Una proposta solidària per les escoles d’educació primària
Entrepobles és una associació de cooperació per al desenvolupament de projectes
solidaris per a la transformació de les estructures injustes que generen les
desigualtats en els pobles anomenats del tercer món. També els interessa
sensibilitzar als nens i nenes d’Europa i informar-los sobre les formes de vida i
problemàtiques d’algunes d’aquestes comunitats. És per això que han elaborat uns
materials didàctics atractius titolats “Els nens i les nenes de la Selva
d’Esmeraldas” (del nord de l’Equador). Concretament us ofereixen:
§ tres quaderns de treball per a l’alumnat (un per a cada nivell de primària)
§ un CD que conté la guia didàctica per al professorat amb orientacions

didàctiques, jocs, tallers i activitats complementàries

mailto:tpigrau@xtec.net


§ la possibilitat de demanar en préstec 13
plafons d’exposició on els nens i les nenes
expliquen com és la seva vida a la selva
d’Esmeraldas
§ un vídeo - DVD “Sota els arbres” de 20 min.
de durada, que és un material complementari,
per a secundària o per fer xerrades que ells
mateixos ofereixen a grups de pares o mares o
pel professorat.
Si esteu interessats en conèixer i/o obtenir
aquests materials un invitem a una breu
presentació el proper 10 d’octubre de 18.00 a
19.00 h. al CRBS. Si us interessa saber-ne més,
podeu consultar la web de l’entitat:

www.pangea.org/epueblos

• US INVITEM A...

... la jornada de presentació de les activitats educatives del Jardí Botànic de
Barcelona. Si no coneixeu el jardí botànic i les oportunitats d’aprenentatge que us
ofereix, aquesta és una bona oportunitat! És adreçada a mestres d'educació infantil i
primària i a professorat de secundària. Es farà un recorregut pel jardí tot incidint en
aquells aspectes que es tindran en compte en les activitats i seguidament es
presentaran els diferents tallers pel curs 2005-2006. La sessió tindrà lloc el dia 26 de
setembre de 2005, de 17.30 a 19.30 h. al Jardí Botànic de Barcelona, C/ Dr. Font i
Quer, 2 (parc de Montjuïc). Cal confirmació prèvia als telèfons 93 426 49 35 / 616
134 533 de l’Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona, o al correu-e:
amicsjbb@telefonica.net
... que celebreu el Dia Mundial dels Ocells al Parc de Collserola: el 2 d’octubre
de 2005. A can Coll de 10 a 14h. hi haurà activitats per a totes les edats
(observacions, passejades, vídeos, tallers ...). Per més informació podeu consultar la
web www.ParcCollserola.net o bé trucar al Centre d’Informació tel.: 93 280 35 52 o a
Can Coll tel.: 93 280 35 52
... la festa de la tardor, al parc de la Guineueta el dia 8 d’octubre de 10 a 13.30h.
Podreu descobrir els arbres del parc mitjançant un joc de pistes, investigar la seva
edat i fer treballs amb fusta, a més a més de veure les demostracions de rescat en
arbres realitzades per professionals experts. També podreu gaudir de música i
cançons i emportar-vos compost per les plantes de casa. Un any més, Parcs i
Jardins de Barcelona convida als ciutadans/es de totes les edats a la Festa de la
tardor que aquest any es dedica a l’arbre i s’organitza en col·laboració amb
l’Associació Espanyola d’Arboricultura. Parc de la Guineueta, al Districte de Nous
Barris, Plaça Lluch Major/ Artesania/ Via Favència/ Castor (Metro L III, Canyelles i L
4, Llucmajor).
... que us mireu la convocatòria del IV concurs de creació de jocs de la Fira de
Tona. Poden ser jocs de tot tipus, i hi ha molta gent que presenta jocs fets amb
material recuperat. Hi haurà un premi per a un joc fins els 12 anys i un adreçat a

http://www.pangea.org/epueblos
mailto:amicsjbb@telefonica.net
http://www.ParcCollserola.net


majors de 12 anys. Cadascun dels guanyadors rebrà 500 € i podrà tenir de forma
gratuïta una parada a la Fira del joc i la joguina per tal de comercialitzar, presentar o
fer demostracions del seu joc. El termini de presentació és fins el 7 d’octubre.
Trobareu tota la informació a: http://www.jocs.org/fira/

... participar en algun dels actes de la setmana de la mobilitat, us recomanem:

Ral·li Solar Barcelona 2005, el diumenge 25 de setembre a les instal·lacions del
Fòrum. Hi haurà demostracions de vehicles elèctrics i solars, la sortida i l’arribada
del ral·li –exclusivament demostratiu i no competitiu-, explicacions, debats ... Més
informació a: ADTS (Associació per la Divulgació de Tecnologies Sostenibles)
http://www.adts.info/rally/index-cat.htm, correu-e: info@adts.info, tel. 93 219 30 37
de 9 a 14 hores
Jornada sobre camins escolars, el 5 d’octubre de 9 a 17h a la Diputació de
Barcelona, c. Urgell 187, 3ª planta. Inscripció gratuïta, places limitades, cal
confirmar l’assistència. Per més informació i inscripcions:
imebatencio@mail.bcn.es, promociosalut@mail.bcn.es, tel.: 93 402 36 63. Des de
l’Agenda 21 escolar us fem saber que lamentem la coincidència amb l’acte de
signatura, però ha estat una qüestió de força major (agenda, espais). Us animem a
participar als dos actes!!!

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:
• La mar de petxines. Dissabte 8 d’octubre, de 9 a 14 h. Un cop passat l’estiu,

l’afluència humana a les platges baixa i és un bon moment per conèixer els altres
habitants d’aquest espai de la ciutat. En farem una introducció teòrica a l’aula del
CRBS i les visitarem per reconèixer-ne els mol·luscs i altres espècies que hi
trobarem. Compararem entre una platja regenerada i una altra de no regenerada.
A càrrec de Pere Alzina i Manel Teodoro, biòlegs. Imprescindible inscripció
prèvia. Places limitades

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
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