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EDITORIAL 
Els ésser humans som una peça més de l’ecosistema del planeta terra. 
Degut a algunes males accions el nostre medi s’ha vist afectat. 
Ara ens toca a nosaltres, els mateixos que hem realitzat aquestes males 
pràctiques, fer les coses MILLOR. 
Si tothom pren consciència de la problemàtica que ens 
afecta i actuem en conseqüència, aconseguirem no 
FERIR més el nostre medi. 
És per aquest motiu, perquè ens considerem una 
comunitat compromesa, que ens hem embarcat en un 
projecte que implica bones pràctiques; usar l’energia 
necessària, usar materials reciclables, reutilitzar, 
reciclar,... 
Aquest curs ens han concedit la placa d’ESCOLA VERDA. Ara és feina 
nostra mantenir aquesta placa i aquesta consciència a l’hora de portar a 
terme accions quotidianes. 
Paral·lelament s’han portat a terme altres pràctiques: 

 
Ja fa uns anys, es va iniciar el projecte de l’hort 
escolar. Aquest any, s’ha intentat sistematitzar 
l’ús de l’hort amb el TALLER D’HORT que es 
porta a terme al Cicle Mitjà. Amb aquest taller 
hem donat eines als nostres alumnes perquè 
sàpiguen cultivar (què conrear, quàn, còm,...) 
 

L’AULA VIVA; una pràctica 
engegada pels alumnes de 
5è i la seva mestra, amb la 
que s’ha après a observar, 
cuidar, fer el manteniment, 
... de diferents animals. Ha 
resultat una pràctica molt 
motivadora pels alumnes de 5è i per la resta de l’escola que ha pogut 
observar i treballar en relació a l’aula viva.  
 
De cara al proper curs intentarem que l’ aula viva sigui un projecte en el 
qual participin de manera 
activa i sistemàtica els 
diferents cicles de  l’escola. 
 
Amb aquestes   pràctiques i 
algunes   més   ens   hem 
convertit en una: 
COMUNITAT COMPROMESA AMB EL NOSTRE ENTORN. 
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