
ESCOLA VERDA  

 

Des del mes de novembre del 2010, el centre pertany al programa d’Escoles 

Verdes de Catalunya, un projecte conjunt dels Departaments de Medi ambient i 

Ensenyament, i a més ha participat en un projecte pilot formant part de les 

quatre Escoles Bressol de Catalunya escollides per ser “Escola Bressol Verda 

Formadora”.  

Una de les nostres fites és aconseguir treballar, conjuntament amb les famílies, 

el canvi d’hàbits per promoure el respecte per l’entorn i els recursos naturals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS QUE REALITZEM: 

 

- La papallona Nona, recicla:  El projecte informa o recorda aspectes que 

poden ser útils per realitzar la recollida selectiva de residus i a la vegada 

conscienciar la comunitat educativa per donar exemple als infants del 

civisme, respecte i responsabilitat envers el nostre entorn i les persones 

que hi viuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El racó de la Natura ; Amb L’hort, el compostador, les herbes 

aromàtiques i els animals (cargols, cucs de seda i peixos) es pretén que 

els infants de l’escola bressol tinguin la possibilitat d'exercir i 

desenvolupar altres capacitats i accions cognitives i actitudinals per 

aconseguir un coneixement més interioritzat amb el qual construiran una 

millor valoració i respecte cap al medi natural. Tocar, mirar, interaccionar 

i pensar als diferents racons de la Natura que trobem al centre són 

activitats que faciliten l’adaptació al nostre entorn, com també el 

desenvolupament psíquic i l’aprenentatge en general, des del mateix 

moment del naixement.  

 

 

- Llegim amb l’Hèctor:  Sovint són nombrosos els contes que les famílies van 

arraconant a casa a mesura que els infants creixen i canvien d'interessos. 

L’intercanvi dels contes, possibilita donar-los una segona vida, l’oportunitat de 

ser llegits per altres famílies. Aquesta reutilització comporta el foment de la 

sostenibilitat ambiental, un consum més racional i l’estalvi econòmic. Aquests 

són valors que en el moment actual creiem important fomentar, ja que faciliten 



l'accessibilitat a tothom als contes, és a dir, es garanteix la igualtat 

d'oportunitats de tot l'alumnat a l'accés de la lectura a casa. 

 

- Accions per a la sostenibilitat del centre : Pensem que com a centre, la 

nostra implicació per a la sostenibilitat està en els petits gests diaris que podem 

aportar com exemple a les famílies, dins la tasca social que també realitza una 

escola bressol. 

L’equip educatiu ha anat introduint noves fórmules per a les activitats més 

quotidianes del centre com pot ser l’ús de la carmanyola o les bosses per al 

recanvi de roba per evitar l’ús de bosses de plàstic. 

Per altra banda les bones pràctiques s’apliquen diàriament en l’ús de l’aigua o 

l’electricitat.  

Una de les nostres lleis és la de les “tres R”, Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Per 

decorar l’escola i per realitzar algunes activitats determinades fem un consum 

responsable aprofitant material de desfeta. 

 

 

 

 


