
INSTITUT  VALL DEL LLÉMENA
Escola verda



Què és escola verda?
A vegades en diem escola verda, però en realitat es diu comitè de medi 
ambient. És un grup d’alumnes de l’institut que vetlla per el medi ambient. 

Crea petits projectes i, a més, intenta concienciar a la gent sobre el mal que 
estem fent (i podem aturar) en el medi.



Per què som “escola verda”?

Perquè creiem que és important ser una institut:

- sostenible 
- respectuós amb el medi
- crític amb la societat de consum
- que desperti la consciència ecològica de la gent

I, a més ens preucpa tot el que pasa al mediambient



Projectes



Projectes 
Compostador

Amb l’institut vam voler comprar 
un compostador, per  a crear 
adob per la terra i així poder fer-lo 
servir per a l’hort urbà o els 
testos. Així reutilitzem les nostres 
pròpies deixalles orgàniques dels 
esmorzars.



Projectes 
HORT URBÀ

Amb l’ajuda d’en  Claudi ( el profe 
de tecno ) volem construir un hort 
urbà, a dalt al teulat. 
Aconseguirem la terra del 
compostador. 

US PASSEM EL PROJECTE!!!!



Projectes 
ARBRE DE NADAL

Per a les festes de Nadal, vam 
agafar dos branques de xiprer 
(restes de poda) i les vam 
“plantar” en una galleda plena de 
terra a l’entrada. Amb els residus 
que produïem,  com ara bricks de 
llet, en feiem objectes decoratius 
per al nou arbre.



Coses que ens preocupen



Finning



illa de plàstic

Al Pacífic hi ha una illa de plàstic 
creada pels residus que tothom 
tira al mar. Té la mida de l’india i 
les corrents marines “recullen” els 
pl’astics i els concentren.



Desforestació
Cada vegada es consumeix  fusta, 
més paper, es necessiten més 
camps…  Per tot això es van 
tallant més arbres, fins al punt 
que l’amazones està 
desapareixent, i amb ella moltes 
altres espècies. Què ens afecta? 
Doncs que l’amazones és el 
pulmó del món, i amb la 
contaminació del dia dia, al final 
no es podrà renovar l’oxígen.



Activitats!!!!



 1:A quin contenidor llençaríeu un bric de llet??? 



2: A ON LLENÇARIEU OLI DE CUINA FREGIT ???
A la deixalleria

Al riu 

A l’aiguera



A on dipositaries un fluorescent ???
En una botiga 
especialitzada

Al contenidor del vidre 

Cap d’aquests



A on dipositaríeu un envàs  d’un medicament ???
Al contenidor del plàstic

Al punt SIGRE de la farmàcia

A la deixalleria



A on dipositaríeu les piles que com ja sabem 
contenen  Mercuri ???

Al contenidor de les piles 

A la deixalleria 

Al contenidor groc



Si estiguéssiu a 1 km d’una botiga amb què hi 
anirieu ? 
Amb bici o amb cotxe ?? 



A on llençaríeu un televisor ???

A la deixalleria 

A la botiga  

En el bosc tirat 



Video 
L’humà



http://www.youtube.com/watch?v=lfxkH4lWo58


Fins una altra!!!

Apunteu-vos al comité d’escola verda per a col·laborar!!!



no consumiu 
mes del 
compte

http://www.youtube.com/watch?v=8a8eAqfA7qU

