
El Fede Verd
“Quan l’últim arbre es talle, quan 
l’últim riu es seque, quan l’últim ani-
mal es muiga, llavors ens adonarem 
que els diners no es poden menjar”

Proverbi natiu Americà

La comunitat escolar del Ceip Federico Garcia 

Sanchiz està conscienciada amb l’atenció del 

medi ambient. A través del projecte Ecocoles 

pretenem integrar el desenrotllament sosteni-

ble en el funcionament quotidià de la nostra 

escola integrant en el nostre interés a tota la 

comunitat escolar; professorat, alumnat, treba-

lladors no docents, pares i mares.

Aprofitem per a presentar-vos al nostre per-

sonatge ecològic que ens acompanyarà durant 

el desenvolupament de tot aquest meravellòs 

projecte. El seu nom és Fede Verd i el troba-

reu en cada lloc que desenvolupem tasca medi 

ambiental.

CEIP Federico Garcia Sanchiz
Prolongació Avda. del Parc, s/n

46600  Alzira (València)
46000730@edu.gva.es
www.fgarciasanchiz.es

Telèfon i fax: 96 241 61 79

CÒDIC DE CONDUCTA AMBIENTAL

Tots i totes els membres de la nostra comunitat educa-
tiva ens comprometem amb el següent Codi de Con-
ducta:

1. Mantindre net el centre i el seu entorn.

2. Utilitza paper reciclat i fes-lo servir per les dues 
cares.

3.  A classe tira el paper a la caixa per reciclar o per 
reutilitzar segons corresponga.

4. Tanca les finestres i les portes d’entrada a l’aula 
quan estiga encesa la calefacció.

5.  Apaga els llums quan n’hi ha prou amb la 
il·luminació natural o es preveu que haja d’estar 
buida.

6.  Assegura’t de tancar bé l’aixeta.

7. Procura utilitzar materials biodegradables.

8. Utilitza els contenidors de reciclatge adequada-
ment.

9. Procura anar a l’escola caminant o en bicicleta.

10. Evita el desordre i soroll excessiu.

11. Cuida la teua higiene i la teua salut. A la teua hi-
giene personal no malgastes aigua. La dutxa millor 
que el bany. Tanca l’aixeta mentres et rentes les 
dents.

12. Respecta els animals i les plantes del teu entorn.

13.  Atén i respecta les indicacions del professorat.



OBJECTIUS DEL PROJECTE

• Educar al nostre alumnat en l’eficiència energètica i 
optimitzar la seua despesa.

• Conscienciar en la mobilitat sostenible: Bici, cami-
nant, etc...

• Desenvolupar pràcticament aspectes curriculars de 
l’hort i els jardins de l’escola.

• Educar a l’alumnat en bones pràctiques ambientals 
dins del nostre entorn educatiu.

• Sensibilitzar la comunitat educativa de la importància 
d’arribar a ser un centre sostenible i la seva reper-
cussió en el medi ambient.

aigua cada vegada que la buidem.

• Missatges al costat de les aixetes dels lavabos per 
recordar-nos que hem de fer un bon ús.

Cuidar el nostre territori

• No llençar deixalles al sòl. Endur-se els residus que es 
generin en bosses de plàstic i després calcificar-los en 
els contenidors de la recollida selectiva.

• Ser respectuosos amb la flora i la fauna del territori.

• No arrencar flors i plantes sense permís.

• No alterar els hàbitats ni els ecosistemes.

• Mirar de deixar-ho tot, com a mínim, tal com ho hem 
trobat.

• No sortir de casa sense una bossa a la butxaca. Així, 
en cas de trobar-nos deixalles en indrets que no per-
toquen (i que degraden l’entorn i el paisatge), podrem 
recollir-les i endur-nos-les per, després, dipositar-les 
en els contenidors adequats

ACTIVITATS DESENVOLUPADES AL PROJECTE

El reciclatge

Reciclar en la nostra escola no 
és gens complicat, només cal 
organitzar-se un poc. Tant al pati 
com als corredors disposeu de 
quatre recipients diferents: poals 
o caixes per al vidre; el paper i el 
cartó; els envasos lleugers (enva-
sos de plàstic, llandes, briks); i la 
matèria orgànica i la resta.

 

Reduir el consum energètic

• Adeqüem la temperatura de la calefacció quan fa fred.

• Apaguem els llums quan no són necessaris o quan bai-
xem al pati o marxem cap a casa.

• Fem servir la llum del sol que entra per 
les finestres de les classes.

• Fem un ús eficient dels ordinadors i les 
impressores del centre.

• Adequació dels ordinadors de l’escola 
per reduir el consum elèctric.

• Adhesius al costat dels interruptors 
que ens recordem que hem d’apagar els 
llums.

AULA VIRTUAL

L’Aula Virtual del Fede Verd del Ceip Federico Garcia 
Sanchiz està creada per a informar-vos pas a pas del 
nou projecte escolar que volem desenvolupar.

Ací trobareu una proposta d’escola verda, arrel de les 
experiències que hem conegut, de les informacions 
descobertes a internet, dels coneixements adquirits en 
la nostra vida professional, de manera que l’aula vir-
tual siga activa, amb idees i accions aplicables per les 
famílies.

Visiteu-la a la pàgina web del col·legi:

www.fgarciasanchiz.es

L’hort ecològic

El nostre hort escolar és un recurs educatiu 
molt interessant que ens permet assolir dos 
objectius fonamentals: en primer lloc, és un 
instrument multicisciplinar, és a dir, podem 
integrar-lo dins de totes les assignatures i 
tots els cursos des d’Infantil 3 anys fins a 
sisé de primària, i en segon lloc, fomen-
ta valors com el respecte, la cooperació, 
l´autonomia, la constància, la responsabilitat 
i l´esperit crític, entre d´altres.

Quan gaudim del que ens envolta aprenem sense esforç. La 
il.lussió per veure crèixer i reconèixer la vegetació que plan-
tem a l´hort fa que ens endinsem en un viatge cap al conei-
xement de la natura i els seus cicles.

 

Ecobici

Aquest projecte forma part d’un pro-
jecte pedagògic, integral i transversal 
que té com a objectiu fomentar l’ús de 
la bicicleta entre el nostre alumnat –i 
les seues famílies– per desplaçar-se ha-
bitualment per la ciutat i, especialment, 
fins a la nostra escola.

Un mitjà eficient, net i saludable que, en l’entorn urbà, con-
tribueix a reduir el consum d’energia i les emissions, a mi-
llorar la fluïdesa del trànsit, a democratitzar la mobilitat i 
aportar més autonomia als ciutadans, a disminuir la despesa 
individual i familiar en desplaçaments, a fomentar l’activitat 
física i, sobretot, a pacificar els carrers i promoure la convi-
vència ciutadana ja que no aporta ni soroll, ni contaminació 
a l’entorn.

 

Reduir el consum d’aigua

• Instal·lació de reg amb degoteig de la 
vegetació del pati i hort escolar.

• Aixetes amb aturada d’aigua als lava-
bos de l’alumnat i fonts del pati.

• Ampolles d’aigua dins totes les cisternes dels WC que hi 
ha als lavabos i vestuaris, d’aquesta manera estalviarem 


