
 

 

 

 
 

 

Grups de nens de 5è a l’hora del pati han anat  per totes les 

classes a observar si les finestres estaven obertes per tal 

de ventilar-se  i veure si els llums estaven tancats.  

Ara al mes de maig hi tornaran a passar per veure si s’han 

implementat aquestes mesures de ventilació i estalvi 

d’energia. 

Entre la primera  observació i la segona aquests alumnes de 

5è aniran recordant a la resta de les classes que hem de 

ventilar i tancar llums. 

Els mateixos nens faran unes gràfiques per tal de poder 

veure, comparar i treure conclusions dels objectius 

previstos i en faran divulgació per la resta de companys de 

l’escola. 
 

Aquest curs tornem a menjar fruita a l’hora del pati 

A L’ESCOLA LA FRUITA ENTRA SOLA:  

Hem menjat peres, pomes , maduixes , taronges i 

tomàquets Xerri. 

Cada trimestre reparteix  

la fruita un curs diferent,  

4t, 5è i 6è. 

 

QUIN EMBOLCALL PORTES AVUI? 

Del 16 al 20 de març a totes les classe els mestres o bé els 

alumnes hem controlat quin embolcall portava el nen o la 

nena per esmorzar quedant registrat en una graella. 

L’objectiu d’aquesta petita enquesta es sensibilitzar més 

als alumnes que l’embolcall de l’esmorzar ha de ser 

sostenible. Abans de finalitzar el curs ho tornarem a 

controlar per veure  i observar si hi ha hagut millores. 

 

Recordeu que  l’espai d’informació d’escola 

verda és a l’entrada principal de l’edifici. 

Aquest curs hi hem seguit penjant fets 

relacionats amb l’escola verda, com les 

graelles d’observació dels  alumnes de 5è.  

 

Recordeu que podeu entrar al Bloc de cada 

classe per veure els vostres fills treballant a 

l’hort.  

 

Podeu consultar aquesta adreça  interessant per millorar el 

món on vivim,  on hi trobareu informació de: els motius de 

perquè reciclem, un joc i a on van els residus. 

http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Catalunya-

torna-a-tenir-tres-finalistes-catalans-al-Premi-Europeu-

de-Prevencio-de-Residus 

. 

http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Catalunya-torna-a-tenir-tres-finalistes-catalans-al-Premi-Europeu-de-Prevencio-de-Residus
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Catalunya-torna-a-tenir-tres-finalistes-catalans-al-Premi-Europeu-de-Prevencio-de-Residus
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Catalunya-torna-a-tenir-tres-finalistes-catalans-al-Premi-Europeu-de-Prevencio-de-Residus


“L’HORT”, a l’escola continua.... 

Primer de tot agrair a totes les famílies que 

desinteressadament ens donen un cop de mà a l’hort. Van 

venir a l’estiu a regar, ara també per Setmana Santa i 

esperem que hi tornin a ser  l’estiu vinent. 

Hem fet plantades a la tardor i a la primavera. Els nens fan 

un tastet de les hortalisses i verdures que recol·lecten tot  

fent receptes de cremes, farcellets i amanides a l’escola, a 

casa o bé es porta a les cuineres de l’escola i es menja al 

menjador.  

Hem recuperat els arbres fruiters de l’Aixernador i 

tornant de les vacances de S Santa ens va florir el cirerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ albercoquer  El cirerer.                     El cirerer florit 

 

Per fer planter  necessitàvem un hivernacle. Amb dos 

palets reciclats, un plàstic reutilitzat,  l’enginy de dos 

pares i la col·laboració de dues mestres el vam construir. 

 

FRUITES I VERDURES DE LA TEMPORADA QUE 

PODEU TROBAR EN ELS NOSTRES MERCATS: 

Fruites i verdures de Ca l’Elies- pagesos agroecològics 

d’Argentona- està obert 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 

 
 Fira-mercat de Sant Ponç.  2 i 3 de maig de 2015. 

Plaça de l’Ajuntament. Venda de productes alimentaris 
elaborats artesanalment. Mataró.  

 

 Fira de Productes Ecològics i Consum 
Responsable, del 7 al 10  de maig, al Palau Sant Jordi 
de Barcelona.  

 

 Eco-Sí. Fira de la Cultura Ecològica  
     Dates: 12 - 14 Juny 2015  
     Població: Girona  
     Telèfon: 972 41 91 00  

 

 Fira de la Ratafia i Productes de la Terra de 
Centelles  
Dates: 13 - 14 Juny 2015  
Població: Centelles  
 



 

 

 

 

LA FRASE 

 

Bogeria és fer sempre la mateixa cosa una i altra 

vegada esperant obtenir diferents resultats 

        

       Albert Einstein ( pare de la relativitat) 
  És el científic més conegut i important del segle XX 
 
El CONSELL VERD 
 

Els nostres alumnes de cinquè ens han demostrat amb un 

mesurador d’energia com malgastem. Un bon consell: 

desendollem els carregadors de mòbils 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX


 


