
DECÀLEG D’ESCOLA VERDA

1. Utilitzarem  al  màxim  la  llum  natural.

Encendrem  els  llums  quan  sigui  necessari  i

apagarem aquells que siguin prescindibles.
2. Evitarem obrir  les  finestres  quan està  funcionant  l’equip  de

climatització.
3. Tancarem els  equips  de climatització  de les  aules quan no

siguin necessaris.
4. Separarem correctament les deixalles: paper, brossa orgànica,

envasos i rebuig.
5. Reduirem  el  consum  de  paper.  Sempre  que  es  pugui,

utilitzarem el paper per les dues cares, farem les fotocòpies

necessàries, etc.
6. Utilitzarem la carmanyola cada dia per portar l’esmorzar i per

minimitzar al màxim possible el nombre d’embolcalls.
7. Farem un ús racionalitzat de l’aigua, és a dir, no en gastarem

més de la que ens cal.
8. Respectarem  el  nostre  entorn  i  ajudarem  a  què  els  altres

també ho facin.
9. Col·laborarem entre tots perquè la nostra classe estigui neta i

ordenada.

10. Reduirem el nivell de contaminació acústica.

TOTS HI GUANYEM!
RECORDA QUE CADA PETITA ACCIÓ COMPTA!



   L’ESCOLA VERDA A CASA MEVA

REDUIM EL CONSUM D’AIGUA

1. Dutxar-se en lloc de banyar-se, no obrir l’aixeta si no és necessari i no

jugar amb l’aigua.
2. Rentar els plats amb aigua freda i omplir al màxim el rentavaixelles i la rentadora.
3. Recollir l’aigua de la pluja per regar les plantes i el jardí. 

REDUIM EL CONSUM D’ENERGIA

4. Comprar bombetes de baix consum, instal·lar plaques solars (si es pot) i apagar els

llums i aparells elèctrics quan no els necessitem.
5. Utilitzar el transport públic, anar a peu o amb bicicleta sempre que es pugui, intentar

fer les compres a prop de casa i, quan hàgim de comprar un cotxe, que sigui elèctric.
6. Controlar bé la temperatura dins  de casa:  A l’hivern tancar  bé  les finestres  i  les

portes perquè no entri el fred i pujar les persianes per no gastar tanta llum.

RECICLEM, REDUIM I REUTILITZEM

7.  Utilitzar  correctament  els  contenidors:  el  de  la  brossa  orgànica,  el  de  vidre,  el

d’envasos i el del paper. Recollir també les piles gastades, l’oli usat de la cuina i els

medicaments que ja no fem servir i portar-los als punts específics de recollida.
8.  Reduir  el  consum de  paper,  de  bosses  de  plàstic  i  aigua.  Evitar  la  compra  de

productes que no necessitem.
9.  Utilitzar els fulls reciclats, reutilitzar els mobles, joguines i capses de tot tipus, els

llibres i la roba.
10.Mostrar-nos repectuosos amb l’entorn natural: intentar utilitzar productes ecològics,

no embrutar els boscos, evitar el consum d’esprais perquè contaminen molt, etc.

TOTS HI GUANYEM!
RECORDA QUE CADA PETITA ACCIÓ COMPTA!


