Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
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info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!
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podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
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i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
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escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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-
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podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
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per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
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d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.
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Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.
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Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.
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Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.
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accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
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bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.
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l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
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Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.
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cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
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que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
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manera possible.
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l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.
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Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.
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i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
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per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
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Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.
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Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.
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Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-
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agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
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Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
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i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
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suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!

Av. Onze de setembre, 22 (La Garriga)
93 871 83 01

www.escolatagamanent.cat

@escolatagamanent

@ETagamanent

info@escolatagamanent.cat
Escola Tagamanent

Benvolgudes famílies!

Ens fa molta il·lusió comentar-vos que ens sumem a la iniciativa la Setmana pel Clima o
Vaga per la Terra, campanya impulsada a nivell mundial i basada en el moviment Fridays
for Future creat per l’estudiant Greta Thunberg. Té com a objectiu reclamar accions que
aturin el canvi climàtic i l’escalfament global del planeta per tal de treure’l del moment
d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
d’accions per tal d’educar els infants en el respecte al medi ambient.
-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.
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-

Dilluns 23 de setembre: A les 10:45h farem una trobada amb tots els alumnes de
l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.

-

Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.

-

Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.
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podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
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agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).
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Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.
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manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.
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d’emergència que patim a nivell climàtic. Del 23 al 27 de setembre farem una sèrie
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l’escola on s’explicaran les activitats de la setmana, es llegirà un manifest
elaborat pels alumnes de 6è i es farà un minut de silenci.
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Dimarts 24 de setembre: portarem una samarreta verda o blava.
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Dimecres 25 de setembre: projectarem un documental sobre el medi ambient.

-
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per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
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-

Dijous 26 de setembre: realitzarem cartells pel clima.

-

Divendres 27 de setembre: A les 11:00 farem una trobada al pati amb tots els
cartells que haguem fet i farem un penjada dels cartells a la tanca de l’escola.
També farem un “plantada pel clima”. Tots aquells alumnes que ho vulguin
podran portar una planta i farem una plantada als parterres de l’escola. Us
agrairíem que portéssiu plantes mediterrànies, amb o sense flor, i algunes eines
i guants per poder fer petits sots per fer les plantacions. Totes aquelles famílies
que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Durant aquesta Setmana pel Clima volem treballar hàbits que perdurin en el temps i
que els integrem per tal de millorar la nostra petjada ecològica com a escola i fem el
nostre centre una mica més sostenible.
-

Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.

-

Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).

-

Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.

-

Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
manera possible.

Esperem que us sumeu a la iniciativa. Tots som importants!
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Benvolgudes famílies!
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que vulgueu podreu venir a ajudar i compartir aquest moment. La data màxima
per portar la planta serà el dimecres 25 de setembre.
A la tarda, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è farem una ”manifestació” que sortirà de
l’escola a les 15:00h cap a la Plaça de l’Església. Allà ens trobarem les quatre
escoles d’educació infantil i primària de La Garriga i a les 15:30 es llegiran frases
que hagin elaborat els alumnes i es farà una fotografia en suport a la iniciativa.
Totes aquelles famílies que ens vulgueu acompanyar sereu benvingudes. Les que
no pugueu venir podreu recollir els vostres infants a les 16:30 a l’escola.
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Farem ús de carmanyoles o fundes per tal de portar l’esmorzar. Cal evitar el
paper de plata d’un sol ús.
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Realitzarem tallers amb materials reciclats i potenciarem el concepte de les 3R
(reduir, reciclar i reutilitzar).
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Properament impulsarem la figura dels Ecodelegats que vetllaran per l’eficiència
energètica del centre: llums tancades quan no s’utilitzen, finestres i portes
tancades quan tenim la calefacció encesa, etc.
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Us demanaríem que féssiu el màxim esforç per venir a l’escola caminant o amb
un transport (bicicleta, patinet, etc) que no sigui contaminant, en la mesura del
possible.

Volem remarcar que totes les escoles públiques de La Garriga participaran en les
accions que farem aquesta setmana i hem cregut molt interessant, mostrar aquesta
unió per un motiu tant especial i important.
També volem remarcar la implicació de l’AMPA de l’escola amb la seva iniciativa de la
bústia pel clima i l’estudi de la comissió de la sostenibilitat, a la qual l’escola donarà
suport.
Cal que com a escola aprofitem totes els contextos propers i que afecten als alumnes
per tal de crear aprenentatge, implicar els infants i crear esperit crític, doncs el futur
dels nostres fills i filles ara està a les nostres mans i cal passar-los el relleu de la millor
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