Nosaltres ja fa temps que ho fem,
fes-ho a casa també!

DECÀLEG ESCOLA VERDA
> Abans de llençar qualsevol objecte ens aturarem a pensar a quin contenidor va,
tant a l’aula com al pati.
> Tancarem els llums sempre que l’aula quedi buida (també quan sortim al pati!).
> Tindrem cura de no malgastar l’aigua quan bevem o ens rentem les mans.
> Portarem l’esmorzar en recipients i carmanyoles reutilitzables (recordem que
l’ús del paper d’alumini està prohibit a l’escola verda).
> Procurarem que els esmorzars siguin variats i saludables, suprimint la pastisseria industrial.
> Sempre que sigui possible utilitzarem els fulls per les dues cares i aprofitarem
els papers d’esborrany.
> A l’escola, en estones de joc o de treball, controlarem el nostre to de veu per
evitar ambients massa sorollosos que podrien destorbar la convivència.
> Tindrem una actitud de respecte cap al mobiliari i les installacions de l’escola.
> Quan fem sortides a l’entorn natural i/o a la ciutat respectarem tots els éssers
vius, el mobiliari urbà, el silenci i no destorbarem qualsevol activitat humana.
> Respectarem els altres, companys i adults, les seves opinions i diferències, i
exigirem respecte cap a nosaltres mateixos.

Amb el compromís i l’esforç de tots i totes aconseguirem un planeta millor!

Fa un parell d anys que estem treballant de valent per esdevenir escoles
verdes.
verdes

PROGRAMA ACTIVITATS
CELEBRACIÓ SOM ESCOLES VERDES

Ha estat un projecte conjunt de totes les escoles del municipi:

I així ho farem:
9,30 h.

Ens trobarem a la Plaça Nova amb els gegants de les
escoles per anar en cercavila fins a la Font Picant

10,30 h.

Arribarem a la Font Picant i esmorzarem saludablement
amb fruita

Escola Bernat de Riudemeia
Escola Francesc Burniol

Trobarem activitats diverses, com l’inflable de l’Agència de
Residus de Catalunya i “Guixot de 8” (jocs amb materials
reciclats)

Escola Sant Miquel del Cros
Escola Les Fonts

11,30 h.

Acte de lliurament de distintius a les escoles

Escola l Aixernador

12,00 h.

Actuació del grup d’animació Roger Canals “Rebuuumbori”

EBM Cargol Treu Banya

13,00 h.

Recollirem i entre tots plegats ho deixarem tot ben net

EBM El Bosquet

I ara toca celebrarcelebrar-lo i compartircompartir-lo amb tots vosaltres!

