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QUATRE DIES PLENS D’EMOCIÓ I APRENENTATGES
Si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui? 123 joves provinents de
10 regions de l’estat es troben per debatre, intercanviar i actuar per
transformar el planeta. Voleu saber què van fer?
Per saber-ne més

JA PODEU RESERVAR LES VOSTRES PLANTES
Com cada curs, ja podeu sol·licitar les plantes que el programa BcnE+S
us dóna per complementar les actuacions que feu als vostres patis i
jardins
Per saber-ne més

TORNA L'E+S AMB MÉS FORÇA QUE MAI
Alumini, fruita, brics, brioixeria industrial, galetes, sucs, plàstic, entrepans, llaunes...
Tots plegats per aconseguir un canvi d'hàbits ens els esmorzars!
> Per saber-ne més

NOVA PLATAFORMA MOODLE DE BCNE+S
Els seminaris formatius són els primers a provar aquesta plataforma que, amb el
temps, facilitarà les relacions entre els centres de la xarxa
> Per saber-ne més
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COMBATEM L'ALUMINI AMB CREATIVITAT
El Col·legi Sant Ramon Nonat planta cara a l'alumini amb la
col·laboració de tota la comunitat escolar i edita un vídeo divulgatiu per
mostrar el seu compromís i les mesures que està prenent
Per saber-ne més

NOUS MEMBRES A LA COMISSIÓ AMBIENTAL
En Bananutxo i la Tiona són els dos nous membres de la comissió de
l'Escola Vedruna - Àngels. Uns personatges carismàtics que ajuden a
difondre una major consciència per la sostenibilitat
Per saber-ne més

ELS INFANTS SOM RESPONSABLES I CUIDEM L'ENTORN
L'alumnat de l'Institut Príncep de Girona participa en el projecte El Camí, una ruta
de senderisme cultural pels Països Catalans, mantenint un tram a Vallvidrera
> Per saber-ne més

A LA TARDOR NI FRED NI CALOR
El pati de l'Escola Bressol Municipal Dolors Canals esdevé un espai càlid de
trobada de la comunitat educativa durant la castanyada
> Per saber-ne més

BATERIA DE RECURSOS SOBRE BIODIVERSITAT
Disposeu d'una gran quantitat de recursos per treballar la biodiversitat,
des de dins i fora de l'aula, amb una classe o tota la comunitat. Tots ells
estan recollits en aquest nou recull de l'SDEA
Per saber-ne més

EL GRAN DINAR DE BARCELONA
El proper 22 de novembre, a les 11 h, a la pl. dels Àngels tindrà lloc
aquest gran acte de sensibilització sobre el malbaratament alimentari.
Un àpat participatiu i gratuït on Ens ho mengem tot hi serà present
Per saber-ne més

US INVITEM A...
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Tenir idees ambientals de concurs, valorar la importància de les abelles a les
ciutats i presentar-vos al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
> Per saber-ne més
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