escola verda 13 – 14
actuacions i funcionament
Qualsevol gest que fem, per petit que sigui, suma.
Volem actuar localment en les coses més senzilles i quotidianes.
Per això ens proposem:
1

L’AIGUA
Reduir, reutilitzar
a. Recollir diàriament l’aigua sobrant de la font per regar.
b. Ser conscients que l’aigua que llancem és potable.
c. Regar al migdia els espais verds de l’escola amb l’aigua recollida en cubells a
la font
d. Controlar la pressió de les aixetes de la font i/o dels lavabos.
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ELS RESIDUS
Reduir, reutilitzar
a. Cada espai de l’escola i cada curs disposa d’un recipient gran de paper per reciclar
que ha de buidar.
b. Cada classe es fa responsable de llençar el paper al contenidor blau_gran de
secretaria.
c. Els divendres l’alumnat de 4rt traurà el paper del contenidor blau_gran al carrer.
d. És responsabilitat de l’escola no malgastar paper.
e. Les informacions a les famílies i als mestres es procurarà fer-les via correu
electrònic.
f. L’escola no utilitza tovallons de paper. Ser conscient de l’ús de pitets i tovallons
de roba dins d’una bossa.
g. Procurar l’eliminació de certs tipus d’envasos /embolcalls d’un sol ús: paper
d’alumini, ampolles i/o envasos de plàstic...
h. A les festes sempre bevem a galet i/o fem ús dels gots multi ús. (Veure protocol
per a les Festes sostenibles, 2.012)
i. Es potenciarà l’ús del Boca’n Roll fet especialment per l’AMPA de l’Orlandai.
Venda: setembre (5€)
j. Al pati sols hi ha 3 papereres, pintades per fer recollida selectiva.
k. Procurem fer un ús responsable de l’electricitat i calefacció

Reciclar
a. L’escola fa recollida selectiva d’orgànic, paper, plàstic, piles i tòners
b. Potenciar el coneixement del contenidor de compost del pati
c. Visita del Punt Mòbil Verd (PMV) a l’escola
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HORT I ENJARDINAMENT
a.
b.
c.
d.

Regar i tenir cura de l’hort és responsabilitat de tota l’escola
Conèixer els arbres i plantes serà un objectiu al llarg de l’escolaritat
L’escola disposa d’un hort al racó de les moreres i al pati de parvulari
Cada curs es farà responsable des de tutoria i en horari de medi, d’un tipus
diferent de vegetal
e. Tenim la col·laboració d’en Lluís que ens ajuda durant dos dies a la setmana a
fer del pati un espai verd i ric en vegetació
f. Cada alumne/a de l’escola ha de tenir cura dels arbres i els espais verds
g. Fer de l’entorn de l’escola un espai verd agradable; crear ambients plàsticolúdics que convidin al joc simbòlic (pati d’Ed. Infantil)
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Difusió de temes mediambientals i campanyes
a. Es donarà a conèixer les diferents campanyes i/o accions verdes impulsades
pel Consell Verd al BLOC de l’escola o de l’AMPA.
b. Cada grup classe té la responsabilitat de tractar un tema mediambiental
durant el curs escolar que el farà públic a les cartelleres de l’escola o al bloc.
c. Donar a conèixer i implementar el Protocol de festes de l’Orlandai, elaborat
per dues comissions: festes i escola verda.

El Consell d’Escola Verda format per alumnes de 2n a 6è i un equip de
pares /mares de l’Orlandai són el motor de totes les accions i campanyes
de l’escola. Res no seria possible sense la seva col·laboració eficient i
entusiasta.

