
 

 

 

 
 

 
 

Aquest  segon trimestre hem iniciat  el projecte del  

EURONET 50X50, un projecte europeu d’estalvi d’energia 

d’abast municipal.  Els alumnes de cinquè 

són els que s’encarreguen de  passar per les 

classes i registren  amb unes màquines 

adients 

(fluxòmetre, termòmetre ambiental i 

mesurador d’electricitat) la intensitat de la 

llum, les temperatures de les aules i la 

despesa elèctrica dels aparells electrònics. 

Ja us anirem informant. Per saber- ne més cliqueu l’enllaç. 
http://www.diba.cat/web/mediambient/euronet 

 

 

Recordeu que  l’espai d’informació 

d’escola verda és a l’entrada 

principal de l’edifici. D’aquesta 

manera els pares i mares  podeu  

veure tot el que anem fent al llarg 

del curs. També esperem la vostra 

participació, és l’espai de tots.   

 

Aquest trimestre A L’ESCOLA 

LA FRUITA ENTRA SOLA: 

Hem menjat peres, pomes , 

maduixes i taronges. 

 

 

 

Hem engegat un nou projecte a l’escola “L’HORT”, i per això 

ens cal la col·laboració de tots/es. El passat  dimarts dia 8 

hi va haver  una reunió informativa. Tots aquells/es que 

esteu interessats a donar-nos un cop de mà benvinguts 

sereu. Podeu adreçar-vos al correu de l’escola  

a8073958@xtec.cat especificant: nom, curs del fill/a i 

correu electrònic i la Comissió de l’Hort, formada per 

pares/mares i mestres, es posarà en contacte amb 

vosaltres. 

Recordeu que podeu entrar al Bloc d’ Escola Verda 

http://blocs.xtec.cat/escolaverdaargentona/, a la pàgina 

web de l’escola ,  on anirem penjant totes les informacions 

més recents. 

 

 

 

 

 

 

http://www.diba.cat/web/mediambient/euronet
a8073958@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/escolaverdaargentona/


 

 

FRUITES I VERDURES DE LA TEMPORADA QUE 

PODEU TROBAR EN ELS NOSTRES MERCATS: 

 Fruites i verdures de Cal Elies- pagesos 

agroecològics d’Argentona- estarà oberta al públic  

les tardes de dimarts a divendres de 4 a 7h i els 

dissabtes de 9 a  14h 

 El divendres mercat a Argentona 

 El dissabte mercat a Mataró. 

 El diumenge mercat a Dosrius i Santa Agnès de 

Malanyanes 

    

 

 

 

 

FESTES I FIRES 
 19ena  Festa de la Terra,  26 i 27 d’Abril,  al Parc de la 

Ciutadella de Barcelona. 

 15ena Festa del Pèsol de Llavaneres del 25 al 27 
d'abril  

 3 i 4 de maig, Mataró Fira Mercat de Sant Ponç, 

 Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable, 
del 8 a l’11 de maig, Barcelona.  

 

LA FRASE 

 

Es un pequeño paso para un hombre, pero un 

gran salto para la humanidad. 

        
       Neil Armstrong ( el primer home que va trepitjar 
la lluna) 

  
 
El CONSELL VERD 
 

Fem servir embolcalls sostenibles pel nostre esmorzar: 

carmanyola, Boc’n roll o bosses reutilitzades.... No 

generarem residus innecessaris. Comencem amb accions 

petites.... 

http://www.mataro.cat/

