L’IES FRANCESC RIBALTA PARTICIPA EN EL V FÒRUM D’ESCOLES VERDES
divendres, 20 de març de 2009 09:33

El dilluns dia 16 de març es va celebrar al camp d’aprenentatge Les Obagues de Juneda el V
Fòrum d’Escoles Verdes, al qual vam assistir totes
les escoles de Lleida adscrites en aquest
programa d’educació ambiental.

En l’acte de benvinguda, que anà a càrrec del director del camp d’aprenentatge, Sr. Àngel
Sedó i Guiu, del director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Lleida,
Sr. Joan Farré i Viladrich, i del director dels Serveis Territorials d’Educació a Lledia,
Sr. Antoni López i López, es va destacar la important tasca duta a terme pels centres educatius
durant aquests deu anys i se’ns animà a continuar treballant-hi.
A continuació, es realitzà un intercanvi d’experiències i de projectes que cada un dels centres
havíem dut a terme al llarg del curs. Els professors assistents van cloure la jornada amb una
dinàmica de grup mitjançant la qual es va constatar com ens enriquim compartint la feina que
fem diàriament.
Els alumnes, després de presentar el seu projecte a l’alumnat d’altres centres, van participar en
un joc de descoberta de les aplicacions bioclimàtiques de l’ecocentre de
Les Obagues
; a continuació van poder posar-se en la pell d’un pagès gràcies a un taller de sembra de blat
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de moro.
S’aprofità la jornada per a votar el millor cartell commemoratiu del X aniversari d’Escoles
Verdes. Finalment, el director del centre ens va explicar com s’havia construït l’edifici on ens
trobàvem, per tal que fos sostenible, i ens obsequiaren amb un paquet d’airejadors per a les
aixetes del centre a fi de contribuir a l’estalvi d’aigua.
Els alumnes van gaudir molt d’aquesta jornada, la van viure de manera molt especial,
majorment per la possibilitat d’intercanviar coneixements i experiències.
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