Diumenge de descoberta
l’entorn natural

de

Van participar en la jornada famílies i els alumnes de
geografia de segon de batxillerat. Al llarg de passeig vam
observar la diversitat de l’entorn, impacte de l’home sobre
el mateix i es van fer fotografies de foto denúncia o de foto
diversitat per participar en l’acció d’escoles verdes pel dia
Mundial del medi ambient d’enguany. Aquesta activitat ha estat
preparada per un equip interdisciplinari de docents de
l’escola.

Tanmateix valorem com a satisfactòriament assolits
objectius que ens proposàvem que eren els següents.

els

– Fer fotografies de foto diversitat o foto denúncia amb
l’objectiu de participar de la celebració del dia mundial del
medi ambient conjuntament amb la XES-Bdn de Badalona.
– Descobrir i gaudir de l’entorn natural de proximitat
passejant.
– Aprendre a identificar elements geològics i vegetals .
– Reflexionar sobre l’ús del territori al llarg del temps.
– Introduir conceptes de geografia del paisatge.

Hem gaudit de l’entorn i la companyia i us convidem a veure el
recull d’imatges de la jornada.

Passejada Sant Jeroni de la Murtra from Pere Vergés

Notícia relacionada publicada a la Xarxa d’escoles de Badalona
per a la Sostenibilitat
L’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona gaudeix d’una passejada
per Sant Jeroni de la Murtra plena de contingut pedagògic.

Projecte Plàstic 0, ciència
col·laborativa
En aquesta unitat temporal els alumnes participen en el
projecte Plàstic 0: observadors del mar en col·laboració amb
l’Escola del Mar de Badalona.
Primer hem rebut la visita del senyor Francesc Camps de
l’Escola del Mar de Badalona que ens ha presentat el projecte
a la nostra escola. Posteriorment hem baixat a la platja dels
pescadors de Badalona per tal de fer un estudi de camp que ens
permeti esbrinar, seguint el mètode científic, quin nivell de
contaminació per plàstics té la platja.

Participem en la promoció del
decàleg d’escoles verdes de
Badalona
Les escoles integrants de la XES-BDN, per celebrar el dia
mundial del medi ambient, hem elaborat el decàleg d’escoles
verdes de Badalona i Televisió Badalona ha gravat una càpsula
per cada punt del decàleg, que és presentat per una de les
escoles integrants de la xarxa.
Nosaltres ho hem fet conjuntament amb l’escola Salvador Espriu

i el punt triat és el següent:
“A l’escola fem campanyes per explicar que som escola verda “.
Esperem que quan pugueu veure els vídeos finals us agradin
tant com a nosaltres dur a terme aquesta acció.

