El nostre decàleg a televisió
de Badalona!
El dia 5 de juny es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient a
tot el món. Aquesta celebració va ser establerta per
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1972, que ho
va fer amb l’objectiu d’estimular la sensibilització mundial
entorn del Medi Ambient i intensificar-ne l’atenció i l’acció
política.
Les Xarxa d’Escoles Verdes de Badalona, a la qual pertanyem,
enguany celebrem el dia mundial del medi ambient amb creació
d’uns audiovisuals que presenten el nostre decàleg d’Escoles
verdes de Badalona.
Cada escola de la xarxa s’ha fet càrrec d’un dels 11 punts del
nostre decàleg.
A l’escola els jardiners han estat els protagonistes del punt
11, Fem campanyes per promocionar que som escola verda,
conjuntament amb els companys de l’escola Salvador Espriu.
Les càpsules audiovisuals han anat sortint a la televisió de
Badalona al llarg de tota la setmana.
Si no els heu pogut veure a la televisió us convidem a fer-ho
mitjançant el següent enllaç:

Capítol 1. Des de petits aprenem hàbits sostenibles. Llar
d’infants Picarol

www.youtube.com
Des de l’escola bressol fins que som grans fem ús d’hàbits
sostenibles
Us adjuntem els punts del nostre decàleg com a escola verda,
que ens comprometem a seguir.
1. No portem mai l’esmorzar en paper d’alumini! Fem servir
embolcalls sostenibles com la carmanyola o 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 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 públic o anem
caminant en les nostres sortides
10. Al llarg del curs fem campanyes i presentacions per donar
a conèixer que som una Escola Verda
11. Impliquem tota la comunitat educativa en les activitats
d’Escola Verda a través del Comitè Mediambiental
Des de Badalona, canviant el món !

