El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els
centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i
organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els
nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:
•

Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots
els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

•

Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora
del seu entorn.

•

Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

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.

Pàgines web d’interès:

http://ebmginesta.reus.cat/

http://www.escolesverdestarragona.com/

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educa
cio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/
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Què fem a l’EBM La Ginesta?

-

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

-

L’hort i el compostador: És un lloc per observar, explorar i manipular, partint
de recursos quotidians, amb els que els infants s'inicien en l’adquisició d’hàbits
de cura i respecte pel medi ambient. I per tal de tancar el cicle, i aprofitant les
restes orgàniques que generem a l’escola, tenim un compostador que ens dóna
l’adob que necessitem per l’hort

-

El racó de la Natura: 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.

-

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.
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-

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.

-

Pi, pinya, pinyó: És un projecte amb el que treballem el bosc, els seus
animals, els arbres, les plantes,.... Ens apropem a un nou entorn, molt diferent
de la ciutat a través de diferents activitats manipulatives que trobem en una
maleta que ens endinsa en el món del bosc.

-

No ho llencis...dóna-li una nova vida!: Les famílies ens porten diferents
materials de desfeta que demanem puntualment. Aquest material l’utilitzem per
la decoració de l’escola, per realitzar diferents treballs manuals amb els infants
de l’escola,... D’aquesta manera a més d’allargar la vida o utilitat del material
recollit l’escola també estalvia recursos fàcilment aprofitant tot allò que hem
recollit. Es primordial valorar tot allò que tenim al voltant ja que d’aquesta
manera podrem ser conscients de la multitud de recursos que tenim a l’abast
sense necessitat de generar més residus.

-

Ho necessites?: És un projecte on l’objectiu principal és intercanviar diferents
materials dels infants en bon estat (roba, ,joguines, mobiliari..), entre les
famílies per fomentar la reutilització dels materials i el consum responsable i
conscient d’aquestos. Així, a més de l’estalvi econòmic també disminuïm el
consumisme.
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