
El treball conjunt de l’escola “Ramon i Cajal”, 
l’institut “Manuel Sales i Ferré”, l’Ajuntament 
d’Ulldecona, les Ampes i diverses entitats locals ha 
donat com a fruit la creació d’un nou carril bici fins 
la zona escolar, que es va inaugurar el passat mes 
d’abril. Felicitem la iniciativa!

http://blocs.xtec.cat/ceipulldecona/2013/04/09/ja-tenim-
carril-bici/
http://www.xtec.cat/ies-manuel-sales/portada.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem
.497764a246a472ca21740d63b0c0e1a0/?vgnext
oid=76f0f341ea52f110VgnVCM1000000b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=76f0f341ea52f110VgnVC
M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=

Per a més informació clica als webs:

Les escoles verdes a les Terres de l’Ebre

1. Què fan els centres?

2. L’entorn dels centres

3. El programa escoles verdes

4. Els centres i el món
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Setembre

16. Dia Internacional de Proteccio de la Capa d'Ozo
21. Dia Internacional de la Pau
22. Dia Europeu sense cotxes
22-29. Setmana de la mobilitat sostenible i segura 

A davant teniu el primer full informatiu del Programa Escoles Verdes 
de les Terres de l’Ebre. 

Aquesta publicació neix amb la intenció que sigui un nova eina 
d’intercanvi d’experiències, projectes, dubtes, recursos... entre els 
vostres centres, i que hi trobeu informació diversa i propera que us 
pugui ser d’utilitat general.

Per a enriquir aquest material, necessitarem els vostres suggeri-
ments, aportacions, notícies vostres, properes i de no tan properes 
però prou interessants per conèixer-les tots.

En aquest apartat mostrem els projectes i actuacions que esteu desenvolupant en els vos-
tres centres. (Ens podeu enviar el vostre projecte a escolesverdes@limonium.org)

Aquest és un espai d’intercanvi d’informació per a que pugueu agafar noves idees de projec-
tes i aprofitar recursos ja creats per altres centres del nostre territori.

Aquí trobareu els esdeveniments i els equipaments de les Terres de l'Ebre que poden servir 
de recurs educatiu o formació pel professorat.

Com ja us vàrem comunicar, des del  passat mes de maig de 2013, Limonium 
(www.limonium.org) som la nova assessoria del Programa Escoles Verdes als centres de les 
Terres de l’Ebre. En aquest apartat us volem contar els esdeveniments del Programa i allò que 
fem des de l'assessoria territorial:

I per començar a conèixer-nos millor, us detallem quins són els centres que formeu part 
d’aquest Programa d’Escoles Verdes de les Terres de l’Ebre:

Escola Verda
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Octubre

5-6. Dia Mundial de les Aus
7. Dia Mundial de l'Habitat
9. Dia Internacional per a la Prevencio dels Desastres Naturals
16. Dia Mundial de l'Alimentacio
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Novembre

6. Dia Internacional per la Prevencio de l'Explotacio del 
    Medi Ambient en la Guerra i els Conflictes Armats
10. Dia Mundial de la Ciencia al Servei de la Pau 
      i del Desenvolupament (UNESCO)
16-24. Setmana Europea de la Prevencio de Residus 
            
29. Dia Internacional contra el Consumisme (Dia sense Compres)

(www.arc.cat/setmanaprevencio)
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Desembre

10. Dia dels Drets Humans
11. Dia de les Muntanyes
20. Dia Internacional de la Solidaritat Humana

En aquest espai us presentem els dies i esdeveniments més destacats relacionats amb 
el Medi Ambient en general:

Projecte "Voleu coneixer el nostre entorn?"

Nou carril bicicleta a Ulldecona

L’escola El Temple de Tortosa ha plantat 

aromatiques al seu jardi

L’escola Sant Blai de Bot, que forma part del ZER Terra Alta, 
duu a terme aquest projecte per conèixer el seu entorn 
immediat, tant a nivell natural com econòmic i social.

Clica al web per a més informació: 
http://escolasantblaidebot1213.blogspot.com.es/p/projecte-

voleu-coneixer-el-nostre-entorn.html

Amb motiu de la Setmana del Voluntariat Ambiental de Cata-
lunya, els alumnes de cicle mitjà i cicle superior de l’escola 
El Temple (Tortosa) van plantar un seguit de plantes aromàti-
ques al jardí del seu centre. L’activitat es realitzà durant la 
primera setmana del mes de juny, coincidint també amb la 
celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny.

Els alumnes de 1r d’ESO de l’institut Els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita) ens mos-
tren la construcció de senzills models d’aqüífer realitzats en l'assignatura de cièn-
cies de la naturalesa. L'objectiu d'aquesta pràctica és que els alumnes siguin cons-
cients de que l'aigua subterrània no es troba omplint cavitats i coves sinó que es 
troba amarant les roques i sediments del subsòl, és a dir, ocupant els espais buits 
o porus que hi ha entre les partícules sòlides que formen aquestes roques i sedi-
ments (sorra, grava...).

Simulacio d'un aquifer a l'institut Els Alfacs

de Sant Carles de la Rapita

La llar d'infants "La Gruneta" ha celebrat el 

Dia del Medi Ambient

Escola Poblacio
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Escola El Temple
Escola La Mercè
Institut Cristòfol Despuig
Institut de l’Ebre
Institut Mare de Déu de la Candelera
Institut Deltebre
Institut Roquetes
Institut Joaquin Bau

Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània
Escola del Poble Nou del Delta
Escola Mestre Agustí Barberà
Escola Jaume I
Escola Ramon y Cajal
Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià
Escola Horta Vella
Escola Miquel Granell
Escola Soriano Montagut
Escola de Capacitació Agrària
Institut Ramon Berenguer IV
Institut Montsià
Institut Les Planes
Institut Els Alfacs
Institut Manuel Sales i Ferré
Llar d’infants municipal La Gruneta

Escola Sant Blai - ZER Terra Alta Centre
Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta Centre
Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta Centre
Institut Terra Alta

Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
L’Ametlla de Mar
Deltebre
Roquetes
Tortosa

Els Muntells
Poble Nou del Delta
Amposta
La Sènia
Ulldecona
Mas de Barberans
Sant Carles de la Ràpita
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Santa Bàrbara
Sant Carles de la Ràpita
Ulldecona
Amposta

Bot
El Pinell de Brai
Corbera d’Ebre
Gandesa

La visita a Riet Vell, finca gestionada per SEO/Birdlife on es 
conrea arròs ecològic, s’han recuperat zones humides i a més es 
fan diverses activitats d’educació ambiental i voluntariat té un 
interès especial. Us recomanem l’activitat “Les aus del delta en 
família” per gaudir tots junts del cap de setmana.

Conslulta el web: 
http://www.seo.org/cataluna/reserva-natural-de-riet-vell-tarragona/ 

COMPARTIR COTXE A LES TERRES DE L’EBRE
Grup de la xarxa social Facebook creat per facilitar el 
poder compartir cotxe des de les Terres de l'Ebre. 
Imagineu-vos que aneu a Barcelona o a Tarragona a diari 
o un cop de tant en tant, heu d'anar-hi amb el cotxe, i teniu 
algunes places lliures...doncs aquí podeu oferir les places 
lliures per si algú vol fer el trajecte amb vosaltres. 
D'aquesta manera viatgem acompanyats, de manera sos-
tenible i si compartim despeses podem abaratir el viatge. 
Què us sembla?

ESCOLA DE NATURA PICAMPALL
14 de setembre. Taller de construcció de caixes refugi de 
ratpenats. Professor: Xavi Porres. Activitat gratuïta 
finançada pel Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

28-29 de setembre. 50 ocells imprescindibles del Delta. 
Professors. Jordi Feliu i Quim Vilagran. Activitat gratuïta 
finançada pel Parc Natural del Delta de l’Ebre.

19-20 d’octubre. Fotografia amb flash en interior/exterior. 
Fotografia Strobist. Part 2.Professor: Santi Martorell. 
Preus: Socis 25 €, no socis 35 €. Menors de 18 anys: 20 €.

MUSEU DE LA PAUMA
Parc Natural dels Ports. Museu de la Pauma

Clavell, 52
43514 Mas de Barberans

Telèfon: 977 053 778

Taller de reixeta. Aprendrem a teixir reixeta amb la fibra vegetal utilitza-
da tradicionalment per a fer els seients de cadires, sofàs, balancins, etc. 
Per començar, treballarem amb un petit bastidor. Si hi ha alguna perso-
na que ja coneix la tècnica es pot portar la seva peça de la que haurà 
extret la reixeta vella. A càrrec de RST Restauració. Per reparar els 
seients de les cadires. 7 de setembre 2013

Cistell de costelles. Farem una cistella amb la técnica anomenada de 
costelles, que normalment s’utilitza al Pirineu. Tot i que el seu material 
més habitual és l’avellaner, nosaltres ho farem amb tireta de vímet per 
facilitar el treball. A càrrec de Joan Farré. 
2 de novembre 2013. http://www.pontdequeros.com

Decoració nadalenca amb pauma. Farem un centre nadalenc amb un 
soport d’esporguims de pauma i el decorarem amb diferents elements. 
A càrrec d'Artpauma. 6 desembre 2013. http://artpauma.blogspot.com

Consulta el Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/409547649110884/

RIET VELL

El passat mes de juny s’inaugurà un nou Centre d’Interpretació a 
les Terres de l’Ebre. La seva exposició permanent  mostra la vida 
a Masdenverge en dos parts. La primera fa un recorregut pel 
terme municipal, mostrant els elements que conformen el paisat-
ge i el medi natural, i remarca les formes de vida tradicionals. La 
segona presenta com es va configurar el nucli urbà i com la 
història i el veïnatge han configurat una manera de viure al poble.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ VIURE AL POBLE

Aquesta celebració va nàixer el 2001 arran de la restauració de l'antiga 
destil•leria que portava més de cent anys tancada. Més informació a: 
www.aiguardent.com i www.pratdecomte.altanet.org. 12 i 13 octubre 2013

FESTA DE L’AIGUARDENT - PRAT DE COMTE

Lo Corral d’Arnes – Artesania textil - Educació Ambiental - Guies de Muntanya. 
Lluís Companys 65
43597 Arnes
Telèfon: 977 435 629 / 628 344 201

Espelmes amb cera d'abella. Curs. L’artesana Teresa Pallarés ens 
ensenyarà a fer espelmes amb cinc tècniques diferents, parlarem dels 
diferents materials que s’utilitzen i farem un breu recorregut pel món de 
les abelles, que fan la cera per a nosaltres. Adornarem una espelma 
amb flor natural premsada. I finalment ens fixarem en la presentació i 
embalatge per a fer de les nostres espelmes bonics regals. Tot plegat 
t’enduràs un bon lot de record de la teva iniciació a l’artesania en cera. 
14 - 15 setembre 2013

Tints naturals. Curs. Aprendrem a utilitzar les plantes i flors del nostre 
entorn per tenyir fibres animals. En el taller, prepararem les fibres i 
entendrem el procés necessari per tenyir: mordentar, extracció del 
color i els banys de tints. En el camp, reconeixerem les plantes 
tintòries del nostre entorn en aquesta època de l’any a més de com 
collir-les adequadament. 5 - 6 octubre 2013

LO CORRAL D’ARNES
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Terres de l’Ebre

Donem la benvinguda al Programa 
Escoles Verdes de les Terres de l’Ebre 
a l’Institut Terra Alta de Gandesa.

Nova escola verda a les 
Terres de l’Ebre

El 12 de novembre de 2013, tindrà lloc al 
Maset de la Ràpita, el Fòrum de les 

Terres de l’Ebre. En aquesta trobada 
territorial es crearan diferents espais 
d’intercanvi d’experiències entre els 

centres del Programa d’Escoles Verdes. 
Properament rebreu més informació.

Fòrum territorial a la tardor de 
2013. ESCOLA I TERRITORI

Renovacions del distintiu d’escola verda
 Escola Poble Nou del Delta  Amposta
 Escola de Capacitació Agrària Amposta
 Escola Setze de Febrer   Els Muntells (Sant Jaume d'Enveja)
 Escola Sant Blai    Bot
 Escola Doctor Ferran   Corbera d'Ebre
 Escola Cèsar Martinell   Pinell de Brai

De la Trobada Catalana del procés “Tin-
guem Cura del Planeta” del passat 29 
d’abril, varen sortir escollits 12 joves 
representants/delegats catalans per trans-
metre el missatge de la Trobada.

10 d’aquests delegats es varen reunir el 
passat 13 de juny amb el secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, el sr. Josep Enric 
Llebot, per presentar-li les demandes dels 
joves catalans per a la construcció d’un 
món millor.

Presència d’un alumne de l’institut Deltebre en el grup de joves delegats 
del procés “Tinguem Cura del Planeta”

Un d’aquests delegats, Xavier Llauradó, és 
un alumne de l’institut Deltebre (del Progra-
ma Escoles Verdes a Terres de l’Ebre) i va 
ser un dels 5 representants catalans que van 
marxar el 19 de juny al I Encuentro Ibérico de 
Jóvenes, en el marc de la Trobada Autonò-
mica de Galícia. Allà, uns 200 joves de la 
Península varen debatre sobre temàtiques 
ambientals per prioritzar algunes accions a 
dur a terme des dels centres.

Una sortida dels alumnes més grans, i els seus 
educadors, fins als contenidors de reciclatge va 
ser la manera de celebrar el dia mundial del medi 
ambient, el 5 de juny. Allí els alumnes van poder 
practicar una correcta separació dels residus, tan 
necessària per a assolir un bon reciclatge dels 
residus.

Fes clic per a més informació:
http://gruneta.blogspot.com.es/

Consulta el web: http://www.picampall.org/

Escola Verda

http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat/menuitem.ad937745151c3d064ed22010b0
c0e1a0/?vgnextoid=4fadbee01d54e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4f
adbee01d54e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgne
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