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Què fem a la nostra escola?


La nostra escola porta varis anys treballant en la cura
del medi ambient, però aquest és el primer any en què
som oficialment Escola Verda.



Seguidament us explicarem quines activitats fem
relacionades amb l’Escola Verda a la nostra escola, en
especial una, el Consell Verd.

Activitats:


Hem elaborat un decàleg de normes mediambientals
pel centre entre totes les classes de l’escola.



Per tenir informació sobre l’Escola Verda o el Medi
Ambient hem creat una cartellera en un dels
passadissos del centre.



Per l’estalvi energètic hem posat a totes les aules i
espais del centre cartells per l’estalvi de llum o d’aigua.
Hem installat plaques solars per l’estalvi a la cuina de
l’escola, i també s’han posat aixetes automàtiques al
serveis.



Una altre concepte al que li donem molta importància
és a la reducció, al reciclatge i a la reutilització del
residus que es creen al centre.
Per aquest motiu s’ha potenciat les carmanyoles o
embolcalls reutilitzables pels esmorzars, fent un control
d’aquestes per aules i així es recompensa cada mes a
la classe que millor ho fa amb un distintiu, ja que amb
un estudi de l’alumini que es va fer al centre vam
demostrar la gran quantitat que s’utilitzava i el cost
energètic i mediambiental que causava.

A més a més al pati i a les classes duem a terme la
recollida selectiva amb papereres de diferents colors.



També ens ocupem de la reutilització de paper a les
aules i zones administratives del centre.
Tot i que s’ha de dir que el paper que s’utilitza al centre
és un paper reciclat.
També es fa la fabricació de paper reciclat per les
tapes dels àlbums dels alumnes més petits.



A la nostra escola es agrada molt la natura i per això
fem moltes activitats a l’aire lliure, com per exemple:
sembrar pinyons,treballar l’hort, el jardí i també
treballem les herbes aromàtiques i medicinals
autòctones juntament amb l’escola i altres institucions
d’Orleans ( Comenius Regio).



Altres activitats que fem a la natura són la plantada
d’arbres...

i també excursions a la natura com al Bosc de la
Marquesa, al Vall de la Glorieta, a la Cova de l’Espluga,
amb el Tarragona Blau, al Delata de l’Ebre, a granges
escola, i a les colònies fem estudi de la natura.



També ens ocupem de la metereologia. Fem registres i
estudis del temps, amb una caseta metereològica
analògica i una altra de digital.
A més a més es fa un estudi de l’energia solar amb la
creació d’un forn solar.

Consell Verd


El Consell Verd és una assemblea que es celebra
mensualment i hi participa un representant de cada
classe de Primària, el Conseller Verd, per tractar
diferents temes mediambientals, com per exemple fer
noves activitats a l’escola o millorar les que estem fent
fins ara relacionades amb l’Escola Verda.



La funció del Consell Verd és que tots els alumnes del
centre puguin tenir veu i opinió per millorar el nostre
centre pel que fa a la sostenibilitat del centre amb el
medi.



Les funcions del Conseller Verd són com ja hem dit el de
representant de la seva classe, però en té d’altres. Per
exemple és l’encarregat de la caixa on es guarden les
carmanyoles i els embolcalls a l’hora de la pati,
d’ajudar en la recollida selectiva si hi ha dubtes i de
representar a l’escola en activitats fora del centre.



El conseller disposa d’una llibreta per anotar el que li
diuen els companys i per anotar a les conclusions que
s’arriben durant el Consell Verd. També disposa d’una
armilla verda perquè destaqui al pati i pugui ajudar a
resoldre dubtes sobre la recollida selectiva.



Aquestes són les activitats que fem a la nostra escola
però en tenim moltes més en projecte que esperem fer
aviat amb l’ajuda dels Consellers Verds i de tot el centre
en general.



Esperem seguint millorant per ajudar a fer un món millor.

