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Aquesta és una edició especial de “El Full” per tal de donar a conèixer totes 
les activitats que hem fet a través del Projecte d’Escola Verda al llarg de tot el 
curs. Us fem un recull d’imatges de les activitats més significatives. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

El divendres 7 de maig tota l’escola vam anar 
al parc de la Serra a recollir la brossa per tenir 
cura del nostre entorn i com a part d’una 
activitat que es fa a nivell europeu que es diu: 
“Clean Up Europe Day”. En total van recollir 
19’215 Kg de brossa. Estem molt contents per 
haver ajudat al planeta a que estigui més net. 
 

Els i les alumnes del Grup 5, van fer aquest 
cartell fantàstic per a exposar-lo durant uns 
dies a l’Institut la Serra amb l’objectiu principal 
de sensibilitzar a tot l’alumnat de la quantitat 
de brossa que hi ha per la zona i així intentar 
evitar que se’n generi més o que l’haguem de  
trobar pel terra.  

Des del Pla Educatiu d’Entorn, l’Ajuntament 
de Mollerussa va proposar a les diferents 
escoles  i al Casal d’Avis, la col·laboració per 
tal de fer un vídeo comunitari i així poder 
conscienciar la població de la importància 
de recollida de brutícia de l’entorn i, encara 
més important, evitar generar residus. 



La Contra... 
 

 A més a més... també hem fet altres actuacions per tal de ser una escola més 
sostenible. A continuació trobareu un recull fotogràfic de les diferents actuacions, 
però a banda, també n’hem fet d’altres com ara demanar la col·laboració de les 
famílies per a que els esmorzars vinguin en carmanyola, les botelles siguin 
reutilitzables, evitar les tovalloletes humides al màxim possible, etc. 
 

 

Reguem i cuidem plantes aromàtiques 

Hem instal·lat 
un sistema 
d’osmosis per 
l’aigua 

Reciclem a l’aula i ho portem al contenidor 

Tenim cura del nostre hort ecològic 


