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Ampliació dels espais verds del centre a partir de la cessió de plantes amb ús terapèutic per part d'una empresa de Ba-
laguer. Posteriorment, i donada l'acceptació del projecte proposem, a tota la comunitat educativa, la seva participació 
mitjantçant la donació i/o adopció de plantes.

Centre de Formació Contínua
Institut de Ciències de l’Educació 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

L'institut Ciutat de Balaguer forma part de la XESC (Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya). Una de les tasques 
d’educació ambiental que realitzem és el manteniment i la cura dels espais verds. 
Aquest curs, hem iniciat la introducció d'espais verds a l’interior del centre. Per a realitzar-ho d'una manera senzilla, hem con-
tactat amb una empresa per tal de realitzar una col•laboració. Així, durant el curs escolar, una empresa de Balaguer ens 
cedeix plantes d’ús terapèutic i nosaltres en fem el manteniment. Els principals objectius que ens proposem són:
 - Conèixer algunes espècies, les seves característiques i utilitats.
 - Realitzar diferents tasques de manteniment dels vegetals.
 - Aprendre a responsabilitzar-nos en el respecte per l’entorn. 
 - Millorar el centre, fent-lo més agradable i acollidor.
En el manteniment de les plantes (reg i neteja), es realitzen torns de diferents grups de l'ESO per a què hi pugui participar el 
màxim nombre d'alumnes.
Alguns alumnes de 2n d'ESO confeccionen murals explicatius de les plantes cedides i les seves propietats.
Donada l'acceptació del projecte i la bona implicació de l'alumnat, per al tercer trimestre tenim previst ampliar els espais 
verds del centre amb la participació de tota la comunitat educativa, mitjantçant:

- Donació de plantes i esqueixos: La donació consistirà en portar al centre plantes i/o esqueixos de casa, que es vulguin 
donar perquè són decoratius, fàcils de reproduir, resistents, … . 
- Adopció de plantes durant l'estiu: L'adopció consistirà en endur-se a casa una o més plantes durant l'estiu, fer-ne el man-
teniment i retornar-la/les al centre durant el mes de setembre. 

L'ampliació dels espais verds del centre, es completa amb altres activitats com són:
 - Participació en activitats municipals.
 - Visites a l’escola de capacitació agrària de Vallfogona de Balaguer.
 - Sortides i coneixement de l’entorn.
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