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• INFORMACIÓ DE L’AGENDA 21 ESCOLAR

Acte de signatura i ratificació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Alumnes, professorat, famílies i un incondicional grup d’amistats vam poder
gaudir el matí del dia 5 d’un acte emotiu i simpàtic al Saló de Cent, presidit per
l’alcalde de Barcelona Sr. Joan Clos i les regidores Sra. Imma Mayol i Sra.
Marina Subirats.

Volem donar les gràcies a tothom per la
vostra assistència i, molt especialment, a
la professora de l’Escola Vedruna Àngels i
a l’alumne de l’IES Pau Claris. Ambdós van expressar els sentiments que els
desperta participar en el programa i van oferir la seva ajuda incondicional als
centres que s’incorporen durant aquest curs.
A la secretaria tenim un CD amb fotografies, si us interessa tenir-ne alguna,
podeu passar i fer-ne una còpia. Us suggerim que prèviament ens truqueu.



Quina és la primera tasca a fer per tots els centres?
... organitzar la Comissió Coordinadora!

Us recordem que a la nostra web, a l’apartat eines, trobareu una fitxa que heu
de reenviar per correu electrònic amb les dades de la nova comissió
coordinadora. Tanmateix, a l’apartat documents i +, hi ha un article: “Breus
reflexions sobre els què, com i per què d’una Comissió Coordinadora” que us
serà d’ajut per definir l’estructura i les tasques de la vostra comissió.

Heu llegit el díptic color salmó on s’anuncien els nous cursos?
Dins del sobre que vàrem lliurar al Saló de Cent hem incorporat un díptic que
també trobareu a l’apartat eines de la web amb les dates i continguts dels
cursos que s’inicien aquest mes. Recordeu que els cursos -breus i intensius-
estan adreçats a tots els centres que inicien un tema nou: materials i residus,
aigua, energia i biodiversitat. També poden ser d’interès pel professorat nou
d’aquells centres que continuen amb el mateix tema i se senten una mica
perduts. Recordeu que cal apuntar-se a la secretaria de l’A21E a través del
correu electrònic. Per qualsevol aclariment podeu trucar-nos.

A més a més pels centres que teniu projectes sobre biodiversitat ...
Reviseu el correu electrònic els propers dies, ja que aviat us informarem sobre
l’oferta que enguany que ens fa Parcs i Jardins Institut Municipal per a
l’obtenció de compost, mulching i planter pels centres que tenen projectes
d’horts escolars, arranjament de patis i jardins, etc.

• LES ESCOLES DIA A DIA

Des del Col·legi Sagrada Família (Sant Andreu) us enviem una ressenya i
algunes fotografies d'una activitat que hem fet a ESO:

la nostra escola s’ha adherit a la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible (tot i que la
convocatòria de cartells només
era per a centres públics!!). Va
ser un projecte de gran format
on van participar alumnes de tots
els nivells d’ESO que al llarg
d’un dia van anar passant per
l’aula de plàstica. Vam penjar el
macrocartell a l’entrada de
l’escola i fixeu-vos quina patxoca
que feia!!!

El dia 5 va ser el dia mundial del professorat. A l’acte que va organitzar el
Centre Unesco de Catalunya ens vam trobar amb professors i professores que



a més de participar a l’Agenda 21 Escolar formen part de la xarxa catalana
d’escoles associades a la Unesco. Oriol Batlle, professor de l’Escola Pia Sant
Antoni, va ser un dels ponents; va presentar l’ampli i riquíssim ventall d’accions
que el centre desenvolupa entorn els temes socioambientals. Enhorabona per
tot el professorat en el seu dia i tot el nostre recolzament per la
dignificació del nostre treball!

• ELS CENTRES PREGUNTEN, OFEREIXEN, DEMANEN …

Cada vegada són més els centres que deleguen en els alumnes la
responsabilitat de la gestió del correu electrònic del programa. La Tània, la
Montse, en Joan .... són els primers alumnes que han començat a establir
comunicació amb nosaltres i ens pregunten què haurien de fer. Estem
convençudes de que això serà un tema a definir dins de cada Comissió
Coordinadora i que ho faran amb molta empenta. Volem que sapigueu que
tindran tot el nostre recolzament i que ens fa molt de goig mantenir una fluïda
comunicació amb ells.
Hem pensat oferir-vos una pensament quinzenal per difondre a la vostra
cartellera o web, podria ser un manera d’incentivar el debat sobre les
temàtiques ambientals que ens ocupen i preocupen. La d’avui és del Ramon
Folch i diu:

• RECURSOS

COMSOC, un recurs interessant pel professorat i alumnat de batxillerat
Hi ha un portal a l’edu365 que us pot ajudar amb els treballs de recerca. Es
tracta del laboratori virtual COMSOC que us suggereix temes, metodologies i
recursos als tutors i als estudiants al llarg de la recerca. Val la pena consultar-
lo: http://www.edu365/aulanet/comsoc. El laboratori COMSOC és una iniciativa
de la Fundació Ersília, recolzada pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya Per qualsevol pregunta podeu enviar un correu-e a
comsoc@ersilia.org

Tallers i itineraris del Museu Agbar
El Museu Agbar també ens ha enviat la nova guia d’activitats educatives
escolars que conté noves propostes d’activitats en relació a l’aigua que
enguany s’ofereixen tant a l’educació primària i l’ESO, com a les diverses

No n’hi ha prou en fer les coses bé, és necessari fer-les bones, és a
dir, sostenibles. Una fàbrica de mines antipersones que no contamina i
que recicla continua sent una fabrica de mort i destrucció.

http://www.edu365/aulanet/comsoc
mailto:comsoc@ersilia.org


modalitats de batxillerat i la resta de formació postobligatòria: la tecnologia de
l’abastament, els aspectes culturals relacionats, la descoberta científica de les
seves propietats o la sensibilització i educació ambiental. Podeu visitar la seva
web, on hi trobareu més detall: http://www.museuagbar.com/index_museu.html.
Per més informació també podeu escriure a info@museuagbar.com, o bé trucar
al telèfon: 933 423 538.

Tallers sobre consum per a secundària, educació especial i educació en el
lleure
Des de l’Escola del Consum de
Catalunya ens informen de nous
tallers per aquest curs que tenen
l’objectiu de tractar temes
polèmics de consum per
col·laborar en la formació i
educació del jovent com a
consumidors responsables. El curs
passat hi vam anar amb els
assistents a dos dels seminaris de
formació de l’A21E i tothom en va
sortir molt content!!! A la seva web
trobareu més informació i
descripcions detallades de cada
activitat. http://www.consumcat.net/EscolaConsum/portada.html

Recordeu que esteu interessats en conèixer i/o obtenir els materials didàctics
d’Entrepobles “Els nens i les nenes de la Selva d’Esmeraldas” 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 el Notícies 2, i la web de l’entitat:
www.pangea.org/epueblos

La Generalitat de Catalunya estima necessari impulsar el reconeixement a
persones, entitats o organismes sensibilitzats per temes ambientals i
d'habitatge, per la qual es crea el Premi Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya. DECRET 205/2005, de 27 de setembre, (Pàg. 30448). La finalitat
última del Premi és la d'atorgar públic testimoni de reconeixement a la labor de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que hagin contribuït de
manera notòria a la conservació, prevenció, protecció i difusió, entre d'altres, de
temes relacionats amb els àmbits de competències del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Per això, el Premi es
preveu atorgable, en diferents modalitats, per a accions de recerca,
desenvolupament i innovació, a les iniciatives de protecció i de millora del medi
ambient i, finalment, a les actuacions de gestió dels residus. En l’apartat de
actuacions de reducció i el reciclatge de residus hi ha una categoria
exclusivament pels centres educatius. Informeu-vos-en!!!
http://www.gencat.net/diari/4479s.htm
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• US INVITEM A...

... celebrar la Setmana de l’Energia. Del 17 al 23 d’octubre se celebra a
Catalunya la Setmana de l’Energia, organitzada per l’Institut Català d’Energia.
L’objectiu és donar a conèixer a la ciutadania les possibilitats d’ús de les
energies renovables i de les tecnologies d’eficiència i d’estalvi energètic.
L’Agència d’Energia de Barcelona col·labora en diversos actes que tindran lloc
a la ciutat. Trobareu més informació a les pàgines web:  http://www.icaen.net i
http://www.barcelonaenergia.com

... participar de la festa de la tardor, al parc de la Guineueta, que serà el dia 8
d’octubre de 11 a 13.30h. (atenció al canvi d’hora).

... l'activitat Planta't al Botànic a la tardor. Atenció que s'ajorna una setmana,
fins el diumenge 23 d'octubre. Més informació: http://www.jardibotanic.bcn.es
o correu-e jardibotanic@mail.bcn.es

... apuntar-vos a les properes activitats que tindran lloc al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible:
• Dimecres 19 d’octubre, a les 18 h Cotxeres d’Horta de TMB. Visitarem

aquestes instal·lacions dissenyades amb criteris de minimització de
l’impacte ambiental: panells solars per a l’obtenció d’aigua calenta, planta
depuradora que permet reutilitzar l’aigua del rentat dels autobusos, recollida
selectiva dels residus produïts a la cotxera, control constant de les aigües i
de les emissions a l’atmosfera. En col·laboració amb TMB. Imprescindible
inscripció prèvia. Places limitades

• Dissabte 22 d’octubre, de 10 a 14 h . Reserves naturals del delta del
Llobregat. Visitarem els espais que conformem el delta del Llobregat i les
darreres reserves naturals de la zona. Coneixerem la diversitat d’espècies
animals i vegetals que viuen al costat d’un important nus d’infraestructures i
vies de comunicació, com l’aeroport i la zona industrial del Prat. A càrrec
d’Ecoima, centre d’educació ambiental. Imprescindible inscripció prèvia.
Places limitades

• Dissabte 29 d’octubre, d’11 h a 13 h . Passejant per la ciutat: Sant Cebrià
i Sant Genís dels Agudells. Passejada per les rodalies de la vall d’Horta, a
la serra de Collserola. Redescobrim la ciutat caminant, la manera més
eficient de desplaçar-nos per trajectes curts que alhora afavoreix les
relacions socials i la convivència. Ens guiarà Josep M. Vilarrúbia,
historiador. En col·laboració amb l’associació Barcelona Camina.
Imprescindible inscripció prèvia. Places limitades.
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Convenció dels Signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Recordeu que el dijous 20 d’octubre, de 9 a 18.30 h, tindrà lloc al Campus Nord
de la Universitat Politècnica de Catalunya la Convenció dels Signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. L’objectiu d’aquesta trobada és fer
balanç col·lectiu dels avenços assolits tres anys després de l’aprovació del
Compromís i identificar els reptes prioritaris pendents. La Convenció serà
també una nova oportunitat per establir contactes i enfortir la xarxa d’actors per
la sostenibilitat a la ciutat.
Tots aquells centres que us hi heu inscrit haureu rebut o rebreu aquests dies la
confirmació de la inscripció i informació més detallada de l’acte. També
trobareu el programa complet a la web de l’Agenda 21: www.bcn.es/agenda21.
A partir del dia 20 d’octubre podrem disposar pels centres participants de
l’A21E, inscrits i no inscrits, la publicació “100 bones idees” que us van
ensenyar el dia de la signatura al Saló de Cent.

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

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

