
Jornada Verda de l’Escola Abel Ferrater  
(La Selva del Camp) 
El passat diumenge, 4 de març, l’Escola Abel Ferrater de la Selva del Camp va 
celebrar la seva VI Jornada Verda. 
Des que l’escola va canviar la ubicació, i es va construir a la Rasa de Ferrater, un 
entorn privilegiat per estar envoltats de natura, que es va creure convenient 
endreçar el que les obres havien degradat i pelat. Així és que el comitè d’aleshores 
va promoure aquesta iniciativa que ha anat sumant participants any rera any.  
L’objectiu primordial d’aquesta diada és compartir activitats de caire ambiental amb 
tota la comunitat educativa i, alhora que millorem diferents racons de l’escola i del 
seu entorn immediat, gaudim d’un dia de convivència entre alumnes, mestres i 
famílies. 
Els mestres de l’escola decideixen, en la reunió de cicles, quines tasques es poden 
fer i n’exposen la proposta a la Cartellera Verda de l’entrada de l’escola.  
Llavors es passa una circular informativa a les famílies on s’indiquen les tasques i 
es demana el nombre de persones que vindran a treballar.  
La proposta d’activitats d’enguany ha sigut ben variada: endreçar i netejar patis i el 
barranc que voreja l’escola, plantar herbes aromàtiques al pati superior i a l’hort, 
pintar jocs a terra (xarranques, línies de bàsquet,...), omplir els clots del pati de 
parvulari amb terra, instal�lar jardineres amb diverses espècies aromàtiques i 
bulbs, polir el mobiliari del pati, ... 
 
L’AMPA de l’escola col�labora en aquesta diada amb l’organització de tallers, que 
aquest any ha consistit a pintar samarretes; en un concurs de pastissos de fruita, 
que va tenir un èxit espectacular i una presència immillorable, i en el ja tradicional 
esmorzar a base de barbacoa per a tothom, a base de llangonissa amb pa torrat. 
 
Una vegada més ha estat una experiència del tot enriquidora per a tots i totes. 
Si voleu més informació us podeu adreçar al bloc de l’Escola Verda 
(http://blocs.xtec.cat/afeverda/) 
 



Algunes imatges: 
 


