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L’ESCOLA VERDA 

TARDOR 2017 
 

PREPAREM LA NOVA TEMPORADA !!! 
 

En tornar de les vacances d’estiu, veiem que l’hort continua viu           

gràcies a la cura que n’han tingut pares, mares i mestres voluntaris            

de la Comissió de l’hort mentre érem de vacances. Agafem els           

tomàquets que queden, mongetes i algunes pastanagues ben        

grosses.  

 

Per començar una nova temporada hem netejat tots els bancals          

arrencant les plantes del curs passat i afegint terra nova i una mica             

d’adob  amb pèl·let  d’ovella ecològic. 

 

Hi havia uns bancals que tenien plantes que serveixen d’adob verd.           

Aquestes plantes ajuden a enriquir el sòl i les tallem i enterrem al             

mateix lloc on han estat sembrades. Així ho hem fet i ara tenim una              

terra rica i ben preparada de cara a la nova sembra. La nova sembra              

l’hem començat el mes d’octubre i hem plantat moltes coses          

diferents que podrem anar collint al llarg de la tardor i de l’hivern.  

 

A la fotografia podeu veure els nens i nenes de 3r posant terra nova              

al bancal 1.  

 

 
CALENDARI DE LA SEMBRA D’HIVERN 

 

P3 Enciams – Bancal 2 

P4 Escaroles – Bancal 2 Bledes - Bancal 4 

P5 Raves  – Bancal 3 

1r Rúcula-Nap i col-  – Bancal 3 

2n Remolatxa i Bledes  – Bancal 4 

3r Porros-Alls – Bancal 5 

4t Api – Bancal 4  Patates- Bancal 3 

5è Espinacs – Bancal 4 Fonoll- Bancal 2 

6è Faves i Pèsols– Bancal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉS FIRES 
Podeu trobar altres fires als següents enllaços: 

Festa Catalunya: calendari de fires de Catalunya 

Festes.org: Festes de tardor 

BIOECO Actual: Calendari de fires “bio” 

 

NOTÍCIES 
De l’escola: Aquest curs l’escola repartirà “Boc’n Rolls” a tots els 

alumnes i membres de la comunitat educativa. Aquests nous “Boc 

‘n ‘ Rolls” tindran el logotip de l’escola i de l’Ajuntament 

d’Argentona ja que han estat subvencionats gràcies a la feina que 

hem fet per complir amb el projecte “50 x 50”. 

 

Del món: La ciutat de Bonn -a Alemanya- obre la cimera del clima 

COP23: "És que no veieu el que ja està passant?”  

 

LA RECEPTA SANA: PATÉ DE TOFU I OLIVES 
Recepta extreta del blog “Receptes amb vida” i que també vam poder 

tastar a la Festa de les Escoles Verdes d’Argentona . 

 

Ingredients:  
2oo grs de tofu, 50grs de miso, 10 olives negres d’Aragó, 1 all, una 

mica de julivert, oli verge i sal (El miso i el tofu els podreu trobar a 

qualsevol botiga de productes ecològics, tot i que ara també en 

tenen a algunes grans superfícies. Mireu que siguin ecològics.) 

 

Passos: 
Només cal que trossegeu el tofu i hi barregeu tots els ingredients 

amb l'ajuda de la batedora. Ha de quedar una textura de mousse.  

Amb un all n’hi haurà prou, cal que vosaltres mateixos hi aneu 

trobant el punt tant de miso com d'olives. Bon profit! 

 

 

CONSELL VERD 
 

Canvia la paperera de la teva habitació o despatx per una paperera 

amb dos compartiments. En un, llença-hi els residus; i a l’altre, 

separa-hi el paper. Amb aquest senzill gest, estaràs donant una 

segona oportunitat a una pila d’arbres! 

 

 

https://www.festacatalunya.cat/articles-fires_gencat-0-cat-continguts.htm
http://www.festes.org/directori.php?id=3
https://www.bioecoactual.com/ca/calendari-fires-bio/
http://www.elperiodico.cat/ca/medi-ambient/20171106/inauguracio-cimera-clima-bonn-6406263
http://www.elperiodico.cat/ca/medi-ambient/20171106/inauguracio-cimera-clima-bonn-6406263
http://www.elperiodico.cat/ca/medi-ambient/20171106/inauguracio-cimera-clima-bonn-6406263
http://receptesambvida.blogspot.com.es/2012/11/pate-de-tofu-recepta-de-la-laura.html


 
SABIES QUE...? 
 
Les piles són objectes que transformen l’energia química per 
obtenir energia elèctrica.  
 
N’hi ha d’allargades com les del comandament de la tele o d’alguns 
ratolins d`ordinador, també n’hi ha de botó com les del rellotge. 
 
Qui les va inventar? 
La primera pila elèctrica la va fer un físic italià anomenat Alessandro 
Volta, l’any 1800. 
 
Perquè us demanem que les recicleu en aquesta paperera 
especial? 
Perquè les piles contenen metalls com el mercuri i el níquel que, si 
no es tracten d’una manera determinada, poden ser contaminants 
per a les persones i el medi ambient. Per això és important que 
quan una pila s’esgota la dipositis en un contenidor especial com 
aquest. 

 
Hi ha alternatives a les piles? 
Cada vegada més. Alguns aparells es 
recarreguen endollant-los a l’ordinador  
o al corrent elèctric. 
 
Concurs Apilo 
Ja és aquí la quarta edició del concurs Apilo. 
L’escola hi participarà com cada any. Ens 
ajudareu a guanyar? Tenim temps fins el 30 
d’abril per a recollir tantes piles i acumuladors 
portàtils com poguem!  

 

 

LA FRASE 

 

 

 
 

 

Jane Goodall (1934 -) primatòloga, etnòloga, antropòloga, activista 

mediambiental i missatgera de la pau de l'ONU. L’any 2015 va rebre 

el XXVII PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA. En aquest enllaç 

podeu llegir la transcripció del discurs que va fer.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
https://ca.wikipedia.org/wiki/ONU
http://web.gencat.cat/web/.content/03_GENERALITAT/PIC/documents/pdf/discurs_goodall.pdf

