Deu anys de Drac Sostenible !
Aquest any ens porta el
decàleg Escoles Verdes de
Badalona
Aquest any el nostre ecodrac té doble objectiu.
Per una banda el drac està fet amb material de reutilització,
al contrari dels nou anys precedents on treballàvem amb
materials de rebuig que reciclàvema posteriori. Amb aquesta
aposta posem damunt la taula la necessitat de reduir el consum
i evidenciar que el primer pas és el de la reutilització,
abans que el reciclatge. Per això hem fet servir material de
psicomotricitat embolicat amb teles que un cop acabat
retornarem per seguir usant-lo.
Per altra banda volem mostrar el nostre compromís amb la XESBDN, xarxa Escoles verdes de Badalona i el decàleg comú que
hem triat, ja que ens el porta el drac a la cresta.
Aquest decàleg de les escoles verdes de Badalona l’hem
escollit entre tots els centres, i els nois i noies de
l’escola han firmat els llençols per demostrar que volen
complir els punts del decàleg.
Us fem partícips del decàleg perquè, encara que el drac voli,
el puguem tenir present i seguir treballant per ser més verds.
1.No portem mai l’esmorzar en paper d’alumini! Fem servir
embolcalls sostenibles com la carmanyolao el boc&roll.

2. Apliquem el principi de les tres R: Redueix, Reutilitza i
Recicla.

3. Promovem el consum responsable a través de la socialització
de llibres i material escolar i pedagògic.

4.Per estalviar energia, no deixem els llums ni els ordinadors
encesos quan no hi som i aprofitem la llum i l’escalfor del
sol.

5.Fem un ús intel·ligent i responsable de l’aigua al centre.

6.Caminem pels passadissos sense cridar i sense córrer. El
soroll innecessari també contamina!
7.Cuidem el nostre hort i/o jardí i aprenem a tenir una
alimentació saludable i sostenible.

8.Aprenem a respectar l’entorn natural i promovem els patis
verds.
9.Fem sortides per conèixer el medi natural proper i, sempre
que sigui possible, utilitzem el transport
caminant en les nostres sortides.

públic o anem

10.Impliquem tota la comunitat educativa en les activitats
d’Escola Verda a través del Comitè

Mediambiental.

11. Al llarg del curs fem campanyes i presentacions per donar
a conèixer que som una Escola Verda.
Esperem que us il·lusioni tant com a nosaltres el decàleg que
ens ha presentat el desè ecodrac de l’escola.

