Natura · Escola
“El retrobament de la permacultura, l’escola i la sostenibilitat”

TORELLÓ
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1. Natura Escola
Aquest projecte neix per retornar i crear espais de naturalesa dins les escoles,
on la convivència de les diverses realitats locals i universals, possibilitin els diversos
sabers heretats des de fa tants milers d’anys, d’una forma sostenible amb el barri i
alhora amb el Planeta Terra; i on les persones que integren la mateixa comunitat
d’aprenentatge en siguin el cor latent i visible, sumant-nos així a un canvi de
consciència ambiental global.
Aquest projecte està integrat en el document oficial del PES (Pla d’Educació per
la Sostenibilitat), un document anual on es detallen els plans d’acció, consensuat per
el grup de treball d’Escoles Verdes de l’Escola Sagrats Cors de Torelló i requerit per el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa
d’Escoles Verdes.
A l’interior d’aquest projecte hi conviuen diverses propostes, totes elles
encaminades a unir-se per una mateixa finalitat, retrobar l’equilibri entre els diversos
ecosistemes que s’esdevenen en l’escola Sagrats Cors de Torelló.
“ Una horta, necessita integrar la biodiversitat,
igual que un nen necessita els seus amics i família. “
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1.1 Mapa conceptual de Natura ·Escola SSCC
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2. Bases de Natura· Escola: La Permacultura
Accedint a una de les definicions del concepte de “permacultura”, descrita a
un portal web anomenat “la bioguia”, desvetllarem l’origen de Natura · Escola:
“ El 24 de septiembre murió Bill Mollison (1928), más conocido como "El padre de la
Permacultura"; un hombre al que deberían conocer todas las personas que buscan vivir de una forma
más amigable con el ambiente y aprovechando los recursos de la mejor manera, pero además
preservándolos para el futuro. Junto
con David Holmgren, Mollison fue
el
inventor del término permacultura:
usaron
la
palabra
para
describir: "Un sistema integrado y
evolutivo de plantas perennes o
autoperpetuantes y de especies
animales útiles para el hombre".
Con el tiempo, el concepto de
permacultura fue evolucionando y
ampliándose. El mismo Holmgren la
describía actualmente como: "El
diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras
suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades locales". En otras
palabras, Permacultura es el diseño de sistemas de producción de alimentos que no dañen al
ambiente, como lo hace la agricultura intensiva.”

Alhora, m’agradaria descobrir una altra eminència universal poc escoltada i
reconeguda, una persona amb un gran missatge:
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3. Projectes que integren Natura · Escola
3.1. Espai “la Llavor” (Escoles verdes; 3r i 4t d’EPRI)
Aquesta de fusta acull un rebost per a la preservació de les llavors que anem
cultivant, i alhora emprar-ho com a sostre per les eines de l’hort. La creació d'aquest
espai ha estat finançat i fet realitat gràcies a un procés de participació col·lectiu i d’una
campanya de micromecenatge (Crowdfounding amb Triodos Bank, a través del portal
web d’ajudes als horts ecològics).
En l’inici del disseny permacultural, és imprescindible definir la “zona
zero”(Casa de la llavor) des d'on desplegarem el projecte i on preservarem les idees.
L'aprenentatge que estem experimentant des de l’assignatura interdisciplinar de “Let’s
grow a garden”, des de les hores lectives, ens permet comprendre la necessitat d'un
banc de llavors.
3.1.1. L’espai per a les llavors
Totes les llavors ecològiques que al llarg dels anys recollirem, gaudiran d’un
espai privilegiat on romandran hivernant fins que les puguem cultivar. D’aquesta
forma podrem compartir alhora, les nostres llavors amb d’altres escoles, associacions
i persones sensibilitzades amb aquest gran tresor i saber mil·lenari.
Banc de llavors de Roda de Ter: hem fet un acord d'intercanvi d'una o més llavors a
l'any. Aquestes llavors formen part del banc de llavors de la xarxa catalana ecològica.
3.1.2. Casa per les eines i recursos pedagògics
Les eines, recursos i materials pedagògics de l’hort estaran protegits de les
condicions meteorològiques, esdevenint un espai cogestionat amb el grup d’escoles
verdes.
Aquesta bioconstrucció serà fruit d’un procés de cocreació col·lectiu, per tant,
pot ser que a mesura que anem fent realitat aquesta idea, anem integrant més usos i en
redissenyem l’espai final ja que és essencial que respongui a les necessitats d’aquells i
aquelles que l’estaran creant, i dels que els envolten.
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3.2. L’Hort ecològic (3r i 4t d’EPRI)
"L'hort escolar ecològic és un model pràctic, a escala reduïda, d'organització biològica i
ecològica on es poden descobrir i aprendre les transcendents i estretes relacions entre l'ésser
humà i la natura".
(Mariano Bueno, Paràgraf extret del pròleg del llibre L'hort escolar ecològic de Montse
Escutia.)

Aquest espai, viu gràcies als alumnes de cicle mitjà de la mateixa escola, que el cuiden
des de l'assignatura de “Let's grow a garden”. Els aprenentatges que es desprenen
d'aquesta proposta es remunten com a mínim al Neolític, uns sabers heretats des de fa
ja 4 milions d’anys. L’autosuficiència alimentària, és en el nostre centre un contingut
curricular desplegat i vivenciat per promoure una alimentació sana, natural i
ecològica:






Aprendrem a cultivar, comprenent l’estret equilibri que s’esdevé entre les
plantes que formen part d'un mateix ecosistema.
Afavorirem aquelles relacions que sabem que equilibren el sòl.
Aprofitarem l’aigua de pluja per regar (recol·lector d'aigües pluvials)
Vehicularem l’aprenentatge a través de la llengua anglesa i catalana.
Cooperarem compartint aprenentatges pràctics per a la vida.

3.2.1. Claus del nostre disseny permacultural de l’hort:
a) Cultivar per famílies ajuda als infants a veure quina part de la planta ens mengem.
b) Rotació de cultius: per la salut del sòl, cal anar rotant els cultius i afegir-hi terra
compostada.
c) Permacultura: podem crear un espai on barrejar les famílies i veure’n les relacions
que s’estableixen entre les plantes (zona 1 i 2).
d) Els llits de cultiu, zones on plantem, no es poden moure, ja que volem crear uns
espais amb un sòl oxigenat, ric en biodiversitat i amb un humus protegit pel mulxing.
e) A la primavera, cal crear un equip de regar, que cada dia vagi a observar si és
necessari. És aconsellable que hi vagin només entrar a les 9 del matí, així no s'obliden
i encara fa fresqueta (hem d'entendre que el millor moment seria el vespre, però a
l'escola no hi ha els nens)
f) Cal preveure els períodes sense infants i mestres, ja que l'espai de l'hort és viu i cal
organitzar una solució.
g) El més important és aprendre, si plantem on no toca o com no toca, ja n'aprendrem
i això és el que realment serà significatiu. Proveu, comproveu i repreneu.
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3.2.2. Croquis del disseny de l'espai de l'hort ecològic

Recol·lector
aigues pluvials

Zona 1

LEAVES
family
FRUITS
FRUITfamily
family

FLOWERS
family

Zona 2

ROOTS
family

3.3. El viver de vida (3r i 4t d’EPRI)
3.3.1. Viver a l’aire lliure
Aquest imprescindible i regenerador espai està situat amb les plantes
aromàtiques i medicinals, creant així simbiosi i relacions beneficioses per ambdues
parts.
És vital compartir la gran saviesa i potencialitat que espera als infants dins del
viver, ja que a través d'aquest espai estaran projectant com redefinir i integrar nous
éssers vius a l'escola. Durant l'època de bonança, podem cuidar-hi i ajudar a reproduir
hortalisses que voldrem incorporar a l'hort.
Tanmateix, un viver de vida està a tot arreu, i en aquest sentit hem de procurar
observar molt , ja que pot néixer un ésser viu en qualsevol lloc, provinent per exemple
d'un ocell, haurem de cuidar-ne el planter fins que el puguem ressituar i emancipar
del viver.
3.3.2. L’hivernacle
Depenent de l’espai que hom disposa, es pot facilitar un tipus d’estructura o
una altra. Tanmateix, integrar la bioconstrucció i elements reciclats, ens ajudarà a
seguir introduint la permacultura Una manera orgànica d’entendre els espais i
respectuosa amb l’entorn que el comprèn.
Principalment, el farem servir per a dues coses:
- Fer créixer planter propi a partir de les llavors ecològiques.
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- Experimentar amb el trasplantament de plantes, o per la protecció d’aquelles que ho
necessiten a l’hivern.

3.4. Espai de les plantes medicinals i aromàtiques (1r i 2n d’EPRI)
En aquest espai volem acostar als nens i nenes a un tipus de plantes que fa molts
i molts anys han estat utilitzades per a curar i/o per usos alimentaris. Acostarem els
nens a aquelles plantes medicinals que tenen més a l’abast i també a moltes d’altres
conegudes i utilitzades al llarg de la història.
Els nens i nenes de cicle inicial plantaran plantes medicinals i en faran una
observació directa en la que caldrà veure les necessitats que tenen per tal que creixin i
estiguin sanes. D’aquí en faran un projecte interdisciplinari on hi hauran les fitxes de
cada una de les plantes medicinals: característiques principals, què n’aprofitem, parts
i curiositats així com aplicacions que se’ls hi poden donar. Un dels altres objectius és
que aprenguin a utilitzar aquestes plantes seguint el procés adequat per assecar-les.
Amb aquest espai medicinal i aromàtic, també volem fer un treball sensorial i
obert a l'ecosistema que l'integra. Tots els éssers vius perennes i arbustius que anirem
introduint, ens permetran equilibrar la salut de l'ecosistema de Natura - Escola, tot
equilibrant-ne les plagues, fertilitat dels sòls i assegurant-ne una biodiversitat animal
imprescindible.

3.5. La festa de l'arbre a Torelló (1r i 2n d’EPRI)
Pels volts de la primavera, des el consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, rebem una
invitació per participar a la “Festa de l'arbre”. Hi intervenen els alumnes de cicle inicial de
totes les escoles de Torelló.
Des del consorci es marca una zona dels voltants de Torelló on s'hi plantaran arbres
autòctons. En aquesta festa es potencia molt el treball d'equip entre nens que no es coneixen i
alhora s'estimula aquest interès vers la natura. Els alumnes es porten les seves eines per plantar
i després per regar. Cada un d'ells pot fer un seguiment de l'arbre i proporcionar-li tot allò que
necessiti.

3.6. Espai del compostatge (alumnes de 3r d’ESO i 4t d’EPRI)
En tot cicle vital, res es perd, tot es transforma. El cicle del compostatge és un
element imprescindible en la permacultura, i el compost serà diferent per a cada lloc
on el creem.
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3.6.1. Consells pràctics per les escoles
En una escola es generen molts residus orgànics provinents de la fruita, per
aquest fet és important anar introduint al nostre compost elements que n’equilibrin el
resultat final, com fulles, restes de poda vegetal i terra ja compostada.
Podem parlar amb la brigada de manteniment d'exteriors que ve a l'escola per
fer-los coneixedors de la zona del compostatge i demanar-los que ens hi deixin sobretot
les parts verdes. Tanmateix, és imprescindible que quan obrim el compost, posem a la
base unes branques entrecreuades de forma generosa (0'5 m). D'aquesta forma crearem
una càmera d'aire a la base que permetrà respirar l'interior.
El tema estrella en són les olors. Cal dir que tot compost obert ben gestionat no
ha de fer olor, si en fa, ens avisa d'un desequilibri que està vivint.
3.6.2. Usos de l'espai de compostatge
És una eina extraordinària per a l’aprenentatge ja que ens brinda l’oportunitat
de descobrir:
-

Cicle de recollida orgànica: diàriament generem restes orgàniques a totes les

aules. Un grup d’alumnes s’encarrega d’enllaçar una part del cicle, diàriament.
-

Projecte d'investigació del compost: podem elaborar un estudi d’investigació

sobre com es descompon la matèria al nostre compost, reflexionant sobre la relació que
hi ha entre la terra compostada final i les matèries que propicien aquest procés.
-

El compostador: el manteniment és molt senzill, però convé anar-lo observant,

alimentant i netejant.


Ecosistema: el compost, al llarg del temps crea el seu propi ecosistema, i ens

serà d’un valor pedagògic importantíssim, ja que descobrirem tota la biodiversitat
necessària per aquest procés de transformació natural.

3.6.3. Funcionament de l'espai de compostatge
Pila plena
Repòs de 3 o 4 mesos

Pila activa
Espai on hi aboquem
les restes orgàniques
per compostar
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3.7. El recol·lector d’aigües pluvials (3r i 4t d’EPRI)
L’aigua és un dels recursos més valuosos que ens brinda la Terra, i per a la
humanitat, durant mil·lennis, l’aigua de la pluja ha estat font de la seva evolució.
Per aquest motiu, disposar d’un recol·lector d’aigua de pluja ens ajudarà a
endinsar-nos en l’autosuficiència comunitària. Un dret que cal cuidar i preservar.

3.8. L’ecosistema de la bassa (5è i 6è d’EPRI)
D'aquest recurs mediambiental se'n desprenen múltiples aprenentatges des
d'on poder desenvolupar diversos projectes d'investigació, com: estudis dels factors
mediambientals que hi intervenen, espècies vives que hi habiten, processos de
purificació de l'aigua, l'estudi de l'impacte que té en una comunitat educativa, entre
d'altres. Aquest espai estarà viu si els mestres obrim l'espai als alumnes, i els
acompanyem en el seu camí d'experimentació.
3.8.1. Projectes associats a l'espai
Projecte AIGUA de cicle superior de primària



Projecte “de font en font” (5è de primària): projecte de recuperació de fonts,
cada any cuidem una font.



Projecte “Rius”(6è de primària): projecte d’estudi dels rius locals i estudi d'un
tram de riu, passem les dades a la xarxa del projecte.

Facilitadors: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l'ADET (associació
d'estudis torellonencs) i el GDT (grup de defensa del Ter).

3.9. El galliner (Educació infantil)
Aquesta és la darrera fase a integrar-se en el projecte Natura · Escola, ja que per
poder arribar a acollir un ecosistema amb animals cal haver arrelat en la consciència
de la comunitat educativa, les pràctiques i espais citats anteriorment.
Aquest projecte estaria guiat per l'etapa d'educació infantil en solidaritat amb
cicle mitjà d'EPRI, essent la classe dels pollets els qui aniran a alimentar, recollir els
ous i cuidar les aus que convisquin amb nosaltres. Els alumnes de cicle mitjà, faran el
suport netejant l'espai i enllaçant els excrements de les aus amb el cicle de compostatge,
tot millorant la terra que arribarà a l'hort ecològic.
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Aquest espai necessita d'un o més voluntaris que acompanyin els animals en els
períodes que no hi ha els alumnes a l'escola.

3.10. Aula Oberta
Aquest projecte està emmarcat dins el Pla d’Acció d’Escoles Verdes, orientat
específicament a alumnes de l'ESO. És l'espai on tota la comunitat de secundària pot
desenvolupar tallers, projectes d'investigació, treballs de recerca o altres interrelacions
que puguin esdevenir-se.
Objectiu principal: Conviure tot ajudant a introduir la permacultura a l’escola.
Idees que poden inspirar
Adequar l’espai per la permacultura
Crear jardineres per les plantes medicinals
Adequar l’accés a la segona feixa de la zona de la muntanyeta
Crear un compostador més gran
Crear murs de pedra seca per evitar l’erosió de la muntanyeta
Dissenyar un projecte futur de galliner
Crear un hivernacle amb palets reciclats
Fer cartells per l’educació ambiental (pirogravats en fusta) pels espais: hort,
compost, muntanyeta, ...
Noms d’hortalisses
Noms de plantes remeieres
Acompanyar grups en sortides d’educació ambiental.
Aquests alumnes estaran tutoritzats pel coordinador d’Escoles Verdes, el qual
coopera amb el seu propi tutor d’aula i el mestre responsable del projecte d’Aula
Oberta a l’escola.

4. Finançament del projecte
L'escola Sagrats Cors de Torelló ha anat evolucionant i introduint millores en
aquest camp.
Amb la voluntat de donar un impuls a l'educació ambiental dins l'escola, hem
dissenyat aquest procés d'ampliació dels espais ja existents. Per això, hem optat per
firmar un conveni amb la Fundació Triodos, la qual té un departament d'ajudes als
horts ecològics escolars. Ells organitzen la formació per emprendre una campanya de
14

micromecenatge

econòmic

amb

la

Fundació

Triodos

Bank,

a

través

de

l'acompanyament que fan a les escoles.
Un dels punts forts de voler crear una guardiola autogestionada a nivell intern
de l'escola, és que són les mateixes persones de l'escola que hi donarem els diners.
Aquest fet, farà que acabem valorant més allò que crearem, ja que allò que et costa
acaba essent més estimat.
Les taules que veurem a continuació serveixen per reafirmar la potencialitat del
projecte que està naixent, ja que a través d'aquests pressupostos aprovats per la
comunitat educativa, a l’hora d'emprendre el procés de crowdfounding, ens mostren
la voluntat de seguir innovant en educació mediambiental.

4.1. Pressupost Mínim descrit en el conveni amb la Fundació Triodos

(FASE A)
PROJECTE
Espai “la Llavor”

LOCALITZACIÓ

CONCRECIÓ

(EUROS)

300

En procés de decisió
col·lectiva

L’Hort ecològic

DINERS

50 (planter de 2 anys)

200

110 (eines per l'horta)
90 (cartells pedagògics
exteriors)

El viver de vida

-

Espai de les plantes
medicinals i aromàtiques
Espai del compostatge

-

El recol·lector d’aigües

-

-

pluvials
L’ecosistema de la bassa
El galliner
Aula Oberta

En procés de decisió
col·lectiva
En procés de decisió
col·lectiva

TOTAL

En cas
d’excedent
En cas
d’excedent

-

500
15

(Aquesta caseta és només en el cas d'aquest pressupost)

4.2. Pressupost Òptim descrit en el conveni amb la Fundació Triodos

(FASE B)
PROYECTOS

DETALLES

TOTAL

Casita “la Llavor” (la semilla)

400 materiales

800

(Proyecto coordinado con el Banco de semillas de Roda de Ter)

(EUROS)

100 talleristas
150 energia
50 nevera semillas
100 techo verde

La huerta ecologica

50 plantas y semillas

300

150 herramientas
100 tierra abonada

El vivero

Autoproducción

Espacio de plantas medicinales

Donaciones voluntarias

Espacio del compostaje

Ciclo autosuficiente

El recolector de agua de lluvia

Ciclo autosuficiente
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El ecosistema acuático
(Proyecto coordinado con el Grupo Defensa Ter)

150 estanque de agua
50 bomba de agua
30 tubos de agua
20 hilo electrico
50 plantas acuáticas

El gallinero

En proyección

Aula Abierta

Alumno de 4º ESO

400

(cotutorizado)

TOTAL

1500

5. Qui som actualment Natura Escola


Comunitat de l’Escola Sagrats Cors de Torelló:
Educació Infantil: El galliner, el viver de vida, arbres del pati
Cicle inicial (EPRI): Espai plantes aromàtiques i medicinals, festa de l'Arbre
Cicle mitjà (EPRI): Caseta de les llavors, l'hort ecològic, viver de vida,
l'hivernacle, el compost i disseny permacultural de l'escola
Cicle Superior: L'ecosistema aquàtic i el recol·lector d'aigües pluvials
ESO: cicle del compostatge i aula oberta



Programa d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya



Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura



Grups en xarxa: Projecte Rius, Projecte de Font en Font



Grup de Defensa del Ter



Banc de llavors de Roda de Ter (xarxa catalana de banc de llavors)

 Voluntàries i voluntaris
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6. Horitzons de Natura Escola: Resiliència i sostenibilitat
La resiliència i sostenibilitat comunitària és l'horitzó que ens evidenciarà la
integració de Natura ·Escola dins la comunitat. La resiliència comunitària és una de
les estructures bàsiques de la vida. És la capacitat d'una comunitat, d'adaptar-se als
canvis de forma creativa i sortir-ne enfortida. I això tan sols passa quan regne la
complexitat dins aquesta.
En l'educació ambiental, un bon exemple de resiliència aplicada a la naturalesa,
n'és un bosc antic, on hi ha multitud d'espècies interrelacionades entre elles que han
coevolucionat durant milers d'anys. Aquest espai capaç d'afrontar els reptes de forma
creativa i potenciar algunes espècies per fer front a les inclemències, s'assimila a una
escola capaç de cuidar un projecte ambiental complex i sostenible.
La resiliència, és la solidaritat entre els pobles, la diversitat cultural,
l'emprenedoria social, la sobirania alimentària i tot el que apoderi a les persones i a les
comunitats a ser elles mateixes i a expressar el vertader potencial que tenen dins. És la
capacitat de ser nosaltres mateixos sense complexes i d'estimar limitacions.

6.1. La Resiliència com a eina pedagògica als patis
La resiliència comunitària en una escola o en un pati , és la possibilitat de ser
diferents sense discriminació, o encara més, potenciar les diferències i premiar-les. La
celebració de trobar en l'altre algú nou d'on poder aprendre, l'intercanvi constant de
formes de veure el món, acceptant que en una classe de quinze alumnes trobarem 15
solucions diferents al mateix problema, enlloc de tan sols una, la correcte.
Si som capaços de crear espais i zones dins el pati, sense prohibicions i on la
responsabilitat del conviure resideixi en un mateix, anirem acompanyant un projecte
de convivència vital i transformador.
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Annex 1: Un petit conte
La Naturalesa té veu pròpia, i parla a través de totes les espècies que
l’integren, tot intentant mantenir l’estret equilibri de tota la seva evolució. Un
exemple d’aquesta veu n’és un petit conte que un ancià, de la comunitat “d’indis
hopi” de centre Amèrica, contava als més petits i petites, i a totes i tots aquells/es
que el volguessin escoltar:
Va començar dient:
“ us vull explicar un secret que canviarà les vostres vides,
i és que el vostre cos, conté tot l’univers.
Si, mireu, les vostres cèl·lules són com totes les estrelles, i cada dia en neixen i en
moren.
Els vostres pulmons són com els arbres, que transformen l’oxigen perquè puguem
respirar.
Els vostres pèls i cabells, són les plantes que neixen on hi ha vida.
La vostra sang, són els rius que flueixen per tot el planeta Terra portant vida a cada
racó.
Els vostres ulls, són la mirada de tots els éssers vius que tenen ànima i cerquen el
vincle.
El vostre cor, és com el nucli de la terra el qual impulsa el magma creant continents.
I les cèl·lules del vostre cos són com les estrelles que existeixen en l’univers.
L’univers acull a la naturalesa, regalant-nos l’oportunitat de cuidar-la i cocrear amb
ella;
Així que sabeu, tot batega al mateix ritme entre: l’univers, el planeta i tu.”
Aquest és el fragment que he pogut transcriure d’aquelles sàvies i ancianes
paraules, una petita ensenyança que ens mostra la immensitat del saber que conté
el nostre propi cos i alhora el plaer de saber que existeix un vincle íntim i directe
amb l’ésser viu que ens acull, el planeta Terra i l’Univers.
Caminem junts/es, endinsant-nos vers l’ integració de la naturalesa dins les
escoles, acceptant que tot el que aprenem de fet, l’hi ho devem a ella.
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Annex 2: Principis permaculturals i la flor de la
permacultura

21

Annex 3: Mandala pedagògic d'introducció a la
permacultura

Llegenda de les zones d'integració de la permacultura
1- Escola (zona 0)
2- Espai de naturalesa
3-Espai de compostatge, Plantes remeieres, Casa dels cucs, Arbres fruiters
4- Caseta de les llavors, Ecosistema aquàtic, Galliner
5- Bosc humanitzat
6- Espais per compartir-los amb d'altres persones (oberts i lliures)
7- Naturalesa salvatge
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Annex 4: Vista aèria de l'espai físic que ocupa Natura ·
Escola (exemple d'aula)
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Annex 4.1: Tríptic del Banc de Llavors de Roda de Ter, associació
voluntària amb qui intercanviem llavors
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Annex 4.2. Exemple d'un disseny 3D d'una alumna de 5è d'EPRI de
l'espai de permacultura de l'escola

Aquest disseny el volem anar fent més realista, d'aquesta manera podrem
definir els detalls com nomenclatures de les espècies existents, descripcions dels
projectes que s'hi realitzen, explicacions del funcionament de l'espai...
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Annex 5: Imatges d'idees possibles en cas d'excedent
econòmic una vegada s’hagin valorat els riscos i la
normativa.

26

27

Annex 6: Documentació del conveni firmat pel
crowdfounding (Fundació Triodos)

(Les següents pàgines les podreu trobar a la carpeta d'escoles verdes)
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Annex 7: Espai per preguntar i ampliar llaços entre els
lectors
En aquesta pàgina pots deixar-hi idees, propostes, millores o inspiracions que
puguin ajudar a Natura · Escola.
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