
 

 

 

 

Aquest és el primer butlletí informatiu que surt sobre 

notícies de la nostra escola verda, us anirem informant de 

les activitats que fem a l’escola.  
 

Aquest curs ha quedat constituït el Comitè Ambiental 

format per representants de diferents estaments de 

l’escola, (pares, mares, mestres, alumnes, personal no 

docent i l’Ajuntament). Us mantindrem informats del que 

fem i us  recomanarem activitats interessants per fer amb 

tota la família.    
 

Aquest any trobareu  l’espai d’informació d’escola verda, 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.   

 

Recordeu que podeu entrar al Bloc d’ Escola Verda, a la 

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

notícies i activitats que anem fent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat dia 5 de novembre  l’escola va participar en el 

Fòrum de les escoles Verdes. Hi van assistir dos mestres i 

tres alumnes de quart.  El Fòrum és un intercanvi 

d’experiències entre escoles verds de Catalunya.  L’Eix de 

la diada  va ser “Actuacions transformadores del territori” 

Els  nostres representants  van explicar els dos espais 

públics  apadrinats de l’escola: Can Serra Lladó i l’ 

Aixernador. Trobareu informació a l’espai d’informació. 

 

A L’ESCOLA LA FRUITA ENTRA SOLA. Ens hem adherit  

a la campanya que ofereix  La Generalitat de Catalunya  

(www.gencat.cat/daam/fruita-escolar;  

www.gencat.cat/salut/fruita-escolar) per ajudar a 

consolidar l’hàbit de menjar fruita i verdura de temporada .   

Consisteix a distribuir gratuïtament fruita i verdura fresca 

al l centre que els alumnes  mengen a l’hora del pati, 

cadascú pot agafar una peça o un tros de fruita que els nois 

i noies de sisè s’encarreguen de pelar  i trossejar. Té molt 

èxit! 

 

 

 

http://www.gencat.cat/daam/fruita-escolar
http://www.gencat.cat/salut/fruita-escolar


 

 

FRUITES I VERDURES DE LA TEMPORADA QUE 

PODEU TROBAR EN ELS NOSTRES MERCATS: 

 

La fruita de tardor : peres, pomes, mandarines, taronges, 

caquis, castanyes, moniatos, magranes. 
 

El divendres mercat a Argentona 

El dissabte mercat a Mataró. 

El diumenge mercat a Dosrius. 

    

 

TALLER DE COMPOSTATGE 

 

    

El passat dissabte 23 de novembre l’Ajuntament d’Alella va  

realitzar un Taller de Compostatge casolà. En aquest taller 

es van aprendre els conceptes bàsics del procés de 

compostatge. Per a més informació adreceu-vos a : 

sostenibilitat@alella.cat  

 

 

 

 

FESTES I FIRES 

 

- Fira de l’arbre i la natura a Mataró 8 i 9 de febrer.  

- Fira de pessebres i ornaments de Mataró fins el 23 

de desembre. 

- Fira de Santa Llúcia de l´1 al 23 de desembre, al 

voltant de la Catedral de Barcelona. 

 

LA FRASE 

 

“ Estar preparat és important, saber esperar ho és 
encara més, però aprofitar el moment adequat és la 
clau de la vida” 
  
(Gustave Flaubert, novel·lista francès, 1821-1880) 
 
El CONSELL VERD 
 

El programa de TV3 “Planeta Terra” que s’emet cada dia a 

les 19:30h. Aquest programa ens parla dels éssers vius, 

dels planetes, de la Terra,... 


