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1.-ESCOLES VERDES.  
Aquest dissabte 25 de novembre s’ha celebrat la XV         
trobada d’Escoles Verdes. En aquest acte ens han lliurat         
el distintiu a la nostra escola.  
Una escola verda és un centre educatiu que forma part          
activament d’una xarxa de centres que incorporen       
l’educació per a la sostenibilitat en el seu projecte educatiu          
i que, per tant, integren els continguts i valors de la           
sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre i           
s’impliquen de forma activa en la millora del seu entorn,          
promovent-hi la participació activa de tota la comunitat educativa. 
Aconseguir aquest distintiu és fruit del treball de tota la comunitat educativa i especialment              
de la Belén i la Neus que han estat les impulsores.  
Trobareu informació de l’acte en els blog.  
 
 
2.- LA XARXA DE CB.  

Aquest curs ens hem afegit a La Xarxa de Competències Bàsiques.           
Està formada per un grup de docents que reflexionem i actuem en            
equip per transformar l’escola en un espai que afavoreixi         
l’aprenentatge. Aquest és el 16è curs. Les escoles que en formem part            
estem organitzats en xarxes, nosaltres estem XCBT5 juntament amb         
escoles i instituts d’ El Prat, Esplugues, Sant Boi, Molins i Sant Feliu.  
Què fem? Es promou la creació d'espais pedagògics en el si dels            
centres per apoderar els equips docents. Es fomenta l'intercanvi         

d'experiències i la creació de sabers compartits. Compartim un modalitat de formació docent             
entre iguals i en xarxa, per millorar els aprenentatges de l’alumnat.  
A l’escola s’ha organitzat un grup impulsor que conjuntament amb dos coordinadors són els              
que realitzen la formació que després es traspassa a la resta del claustre.  
 
3.-PRIMERA TROBADA D’ECODELEGATS/DES 
A principis d’octubre s’ha realitzat la 1a Trobada d’ecodelegats/des amb les mestres de la              
Comissió Escola Verda. Es participa a partir de P5.  
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Hem realitzat les següents tasques: 

● Confecció de la llista dels components del grup.  
● Nomenament d’un segon representant de cada      

classe (sub-ecodelegat).  
● Lliurament del distintiu que els acredita, gorra verda.  
● Distribució de les parcel·les de l’hort, cursos i        

tasques. 
La funció dels ecodelegats és fer campanya per a millorar          
cada una de les bones pràctiques del Decàleg d’Escola         
Verda, elaborat el curs passat. 
 
ACTIVITATS 
Taller de malbaratament d’aliments : Els alumnes de 5è i 6è faran aquesta activitat els               
dies 2 i 29 de novembre respectivament . Durant aquesta activitat, mitjançant el joc, es van                
treballar conceptes importants com són: la caducitat, la data de consum preferent, la             
previsió d'obertura d'envasos, la conservació, l'etiquetatge, la contaminació encreuada dels          
aliments i d'altres qüestions de seguretat alimentària. També es         
fomenta la reflexió sobre les alternatives de consum i les pràctiques           
per disminuir el malbaratament alimentari. 
 
“L’Energia i tu. Exposició itinerant sobre energia per a públic          
escolar”. Durant tres setmanes hem tingut a l’escola aquesta         
exposició. Consisteix en la combinació d’una part teòrica i una de           
pràctica. Estava recomanada a partir de tercer. Havien de descobrir,          
a través d’una dinàmica, quin ús es fa de l’energia en els diferents             
moments del dia: a casa, a l’escola, en el transport, etc. L’objectiu            
principal era que es prengués consciència de la quantitat d’energia          
necessària per un dia i quins consells podia obtenir per reduir el            
consum. 
 
 
L’alimentació. Al llarg del mes d’octubre hem realitzar diferents tallers sobre l’alimentació            
saludable. Han participat els següents nivells: 

● P5, han treballat la necessitat de menjar diàriament fruita i verdura i la introducció, de               
manera elemental, dels conceptes d’alimentació saludable i dieta equilibrada.  

● 2n. Els objectius per aquest nivell han estat: conscienciar sobre la importància de             
l’esmorzar i ensenyar-los a preparar-lo de manera nutritiva i divertida. Fomentar el            
consum d’aliments tradicionals. 

● 4t. Els objectius han estat: conscienciar els nens i les nenes sobre la importància de               
l’alimentació sana. Fomentar uns bons hàbits alimentaris saludables. Identificar els  
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SORTIDES 
Anem a Montserrat. El 6 de novembre els alumnes de 4t han anat a Montserrat. Aquesta                
sortida ha permés apropar-se i descobrir la nostra comarca. Aquesta activitat forma part del              
projecte de les Comarques 
 
Museu de les Matemàtiques. Durant el mes de novembre els/les alumnes de 1r i 2n han                
visitat l’espai dedicat "Petites Experiències Matemàtiques" i han realitzat el taller           
“Descobrim la geometria”, on han identificat i descrit formes geomètriques, han trobat            
equivalències entre peces i han identificat la posició de les peces segons situació.  
 
Viu el bosc. El 13 de novembre els alumnes d’infantil han anat a Can Ribas (Bigues i                 
Riells) per fer un recorregut vivencial i interactiu pel bosc mediterrani on s’han anat trobant  
amb diversos racons per treballar enmig del bosc. Han realitzat jocs i dinàmiques de grup i                
individuals, com el laberint màgic, una  gimcana i jocs del món. 
 
Palau de la Música : El 13 de novembre els alumnes de 3r van anar al Palau de la Música                    
a fer l’activitat COBLA 2.0 ,on han estat còmplices d'una nova manera d'entendre i viure la                
música per a cobla. Jazz, funk, chanson francesa, música contemporània, música           
tradicional, projeccions de mapping i moltes anècdotes divertides ens han acompanyat en            
aquesta gesta. 
 
Auditori . El 24 de novembre els alumnes de P5, 1r i 2n han anat a veure l’obra Ma, Me Mi                     
Mozart, sis músics amb un instrument de cada família: veu, acordió, clarinet baix, violí,              
flugel i instruments de corda pinçada, interpreten Mozart. Els arranjaments s'han fet jugant             
amb la seva música i amb estils, ritmes, climes i harmonies més properes als nostres dies. 
Els alumnes de 4t i 6è també aniran a l’auditori el 30 de novembre a veure l’obra Tocats                  
per l’OBC , un espectacle que combinant música, dansa i animacions us farà viure el repertori                
simfònic amb la màxima intensitat. 
 
El nostre bosc. Els dies 27 i 29 de novembre els alumnes de 5è aniran a la muntanya de                   
Montpedrós (Sant Antoni) on faran una activitat de flora i fauna petita, invertebrats. 
 
El dolmen de Pedra Gentil. El 2 de novembre els alumnes de 3r van fer un Itinerari pels                  
boscos del Parc Natural del Montnegre i el Corredor per conèixer el patrimoni cultural i               
natural. El centre d’interès és la visita al dolmen de Pedra Gentil, monument megalític que               
es remunta a les societats prehistòriques que van viure per aquestes contrades.  
 
De totes les sortides i activitats teniu informació en el blog. 
 
 
 
  
  
 


