Propostes de consens
Com a mínim 2 propostes de cada bloc, dels 8 blocs.

BLOC 1
3 (una
proposta
s’ha
fusionat)

1

Grups que
han dit que si

Com a mínim de 10 a 16 grups hi estan d’acord.

16

Proposta

Que els avis tinguin voluntaris per
cuidar-los, ajudar-los a fer activitats,
fora de les residències o fora de
casa,com jocs, art, anar al mercat, anar
a comprar, anar a buscar coses,
passejar amb ells, fer-los companyia,
ajudar-los a fer coses que ells no saben
fer, anar al metge

ÀMBIT 1
CUIDAR LA GENT GRANSOLIDARITAT. COOPERACIÓ

Respostes dels grups que diuen que Si.
En vermell el grup seleccionat per a presentar
la proposta: o bé perquè altres grups del
centre escolar també han dit que si, o bé
perquè és coherent i està ben justificada.

BISAROQUES
5è C: la gent gran necessita més ajuda que
els joves i els menuts

5è B: si

COR MARIA
5è B: perquè els avis quan viuen sols no
solen fer res
GREDA
5è: sí està bé perquè és molt necessari
MORROT
5è: sí perquè creiem que hi ha residències
que no tenen voluntaris perquè els puguin
ajudar
PETIT PLANÇÓ
Caquis: perquè els avis es sentin més
acompanyats i sinó ho fessin es sentirien
més avorrits
Til·lers: perquè els avis necessiten més
atenció i més companyia
PLA DE DALT
5è A: perquè s’han de passar bé com
nosaltres i perquè tinguin companyia
5è B: perquè ens sembla molt bé aquesta
proposta
5è C: per si mai els hi passa alguna cosa

MALAGRIDA
5è A: perquè molt sovint deixen a la gent
gran sols
5è C: perquè ajudarem a la gent gran amb
voluntaris
JOAN XXIII:
Així els avis poden viure a casa seva i els
voluntaris els ajuden
ESCOLA PIA
Si perquè no es sentin sols i tinguin ajuda
ST ROC:
5è A: em sembla bo perquè els avis es
sentiran orgullosos i acompanyats.
5è B: perquè la gent gran és dèbil i així s’ho
passen bé i es relacionen
5è C: sí perquè hi ha avis que són dèbil i així
s’ho passen bé i els voluntaris els poden
cuidar

2

13

Fer un concurs d’avis i nets per animar
PETIT PLANÇÓ
a la gent gran que no es sentin sols.
Nogueres: els nens i les nenes podrien
Que els avis s’entretinguin amb els nens connectar amb els avis
i les nenes.
Caquis: perquè els avis no s’avorriran i
estarien contents d’estar amb els seus nets
ÀMBIT 3
ACTIVITATS- COOPERACIÓ

MALAGRIDA
5è B: perquè els avis que no tenen nets o
nens que no tenen avis
COR MARIA
5èA: sí perquè els avis han de tenir
companyia
5è B: sí perquè els avis s’ho passaran més
bé
ST ROC
5è B: perquè així es diverteixen
5è C: sí perquè així els avis s’ho passen bé
GREDA
5è: sí així es diverteixen més
MORROT
5è: sí perquè així els avis es poden
entretenir més, disfrutar, que s´ho passin bé!
PLA DE DALT
5è A: per passar-ho bé i que tinguin més
companyia
BISAROQUES
5è A: així no es senten sols i es diverteixen
5è B: si

5è C: si així es fan més amb els nets

BLOC 2
3

3

14

Semàfors que facin soroll per persones
amb dificultats auditives i que durin més
i també pels cecs (un grup concreta al
carrer Mulleras i a la Pl.Clarà)

ÀMBIT 2
CIUTAT -SEMÀFORS

4

14

ST ROC
5è A: sí perquè així els cecs poden passar
tranquil·lament.
COR MARIA
5è B: sí perquè hi ha gent que no ho veu
quan ha de passar
MORROT
5è: perquè per les persones amb dificultats
els hi aniria millor
PETIT PLANÇÓ
Nogueres: està molt bé
Caquis: si i en falten més
Til·lers. Perquè pot anar bé per tothom
PLA DE DALT
5è A: sí perquè puguin travessar segurs
5è B: perquè si n’hi ha d’avis que no miren
MALAGRIDA
5è B: a Olot hi ha molta gent que porta
audiòfons o són cecs
5è C: si perquè ajudaran també a la gent
gran
JOAN XXIII:
Que el semàfor digui Stop i puguis passar
BISAROQUES
5è A: la gent gran amb dificultats pogués
saber quan ha de passar
5è B: si
5è C: si perquè els cecs no veuen els
semàfors

Tallers de pintures, de ioga, de
perruqueria, de costura, de manualitats
(mitja, ganxet, braçalets), de ballar i
escoltar música (un grup proposa que
els avis venguin els tallers per recaptar
diners per altres avis que no tenen
diners)

ESCOLA PIA 5è A
La gent gran s’ho passa bé i es recaptarien
diners

ÀMBIT 3
ACTIVITATS -CULTURA I LLEURE

ST ROC
5è A: sí perquè s’ho puguin passar bé.
5è B: per ajudar als avis
5è C: sí em sembla molt bona idea

COR MARIA
5è B: sí perquè així la gent gran es pugui
entretenir
GREDA
5è: sí perquè hi ha avis que no tenen nets i
necessiten activitat
PETIT PLANÇÓ
Nogueres: els avis es podran distreure
Til·lers: es poden entretenir més estona
PLA DE DALT
5è C: per moure’s més
MALAGRIDA
5è A: perquè no siguin pobres
5è C: si perquè es diverteixin
BISAROQUES
5è A: s’ho passaran molt bé
5è B: si
5è C: si perquè els avis puguin vendre-ho i
tenir una mica de diners

5

15

Més activitats com excursions... (un
grup proposa 1 cada setmana) a veure
flora i fauna

ÀMBIT 3
ACTIVITATS -CULTURA I LLEURE

MORROT
5è: perquè així els avis no estan tot el dia a
casa i poden fer activitats, facin més exercici
i millorin més la seva salut
BISAROQUES
5è A: conèixer gent nova, coses noves, els hi
toqui l’aire lliure
5è B: si
5è C: la gent gran ha de sortir
PLA DE DALT
5è A: sí perquè poden fer exercici però que
no es facin mal
5è B: perquè estiguin en bona forma
5è C: bé per moure’s
ST ROC
5è A: sí per tenir companyia.
5è C: sí però vigilant
COR MARIA
5èA: perquè els hi toqui l’aire
PETIT PLANÇÓ
Nogueres: sí perquè els avis els hi va bé
sortir de casa
PLA DE DALT
5è A: sí perquè poden fer exercici però que
no es facin mal
5è B: perquè estiguin en bona forma
5è C: bé per moure’s
MALAGRIDA
5è B: que surtin de les residències
5è C: si perquè és molt important

ESCOLA PIA
Així fan esport

BLOC 3
2

6

15

Un parc/parcs pels avis, amb espais per
la petanca, per fer esport, per portar les
seves mascotes i fer exercicis, estar
tranquils, per fer-hi amistats, per trobarse etc. (un grup concreta al pla de dalt
i al centre d’Olot)

ÀMBIT 4NATURALIESA I ENTORN PARCS I
JARDINS

7

13

Que l’hospital tregui de passeig més
sovint a la gent gran.

PLA DE DALT
5è B: ens agrada perquè així no s’avorreixen
tant
5è A: sí perquè facin esport i s’ho passin bé
5è C: perquè es puguin divertir i tinguin
amistat
ST ROC
5è A: sí perquè poden sortir de casa, fer
esport i moltes coses més.
5è B: per poder fer activitats
COR MARIA
5èA: perquè puguin jugar amb espai
GREDA
5è: sí perquè el pla de dalt no n’hi ha cap
MORROT
5è: perquè els avis tenen dret a jugar i a
divertir-se
BISAROQUES
5è A: seria entretingut i divertit pels avis
5è B: si
5è C: si perquè els avis es diverteixin
ESCOLA PIA
Si perquè així els avis es diverteixen
PETIT PLANÇÓ
Til·lers: creiem que només hi ha parcs per
nens i simplement les persones grans tenen
dret a divertir-se
JOAN XXIII:
Perquè es puguin trobar amb els néts, un
parc ben net i ben arreglat amb arbres i
plantes
MALAGRIDA
5è B: perquè els avis necessiten el seu espai
COR MARIA
5è B: sí perquè necessiten anar a l’aire lliure
5è A: sí perquè la gent gran ha de tenir més
atenció

ÀMBIT 1
CUIDAR LA GENT GRAN.HOSPITALS

ST ROC
5è A: sí perquè la gent gran també ha de
sortir a l’aire lliure
5è B: sí perquè ho necessiten
GREDA
5è: sí perquè així tindran ajuda per si es fan
mal
MORROT
5è: perquè puguin disfrutar de les vistes, de
la natura, etc.
PETIT PLANÇÓ
Nogueres: si perquè necessiten estar
tranquils i no estiguin tancats en una
habitació
Caquis: sí perquè també va bé que els toqui
l’aire lliure
PLA DE DALT
5è B: sí perquè els hi ha de tocar l’aire
MALAGRIDA
5è B: perquè puguin respirar aire fresc
5è C: és necessari per la salut dels avis
BISAROQUES
5è B: si
5è C: els hi anirà bé, els hi tocarà el sol

BLOC 4
3 (una
proposta
s’ha
fusionat)

Donar prioritat a les persones grans als

8

14

centres mèdics i hospitals i si s’esperen
tinguin jocs i entreteniments

ÀMBIT 1
CUIDAR LA GENT GRAN -SALUT

ST ROC
5è B: sí per entretenir a la gent gran
5è A: perquè s’entretinguin molt
5è C: sí perquè així es distreuen mentre
esperen i no s’avorreixen tant
COR MARIA
5è A: sí perquè no s’hagin d’esperar
MORROT
5è: perquè quan la gent gran pateix alguna
malaltia els hi costa més superar-la
PETIT PLANÇÓ
Caquis: sí perquè així no s’avorreixen
Til·lers: no estiguin asseguts i avorrits
PLA DE DALT
5è A: sí perquè són els més necessitats
5è C: sí perquè si és una emergència puguin

passar
MALAGRIDA
5è B: perquè tenen més prioritat agafar
alguna malaltia
5è C: és necessari
BISAROQUES:
5è B: si
5è C: si tenen prioritat i no s’han d’esperar
no estaran avorrits
ESCOLA PIA
Si està molt bé

9
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ST ROC
5è C: sí perquè així aprenem moltes coses
Que els avis vinguin un dia a la setmana d’ells
a l’escola, expliquin la seva infància,
5è A: sí perquè així podrem aprendre més
facin manualitats junts, ensenyin a
coses dels avis ells podran
cuinar als joves.
aprendre de nosaltres
5è B: sí és molt xulo

ÀMBIT 3ACTIVITATS- COOPERACIÓ AMB
L’ESCOLA

COR MARIA
5è A: per poder-los veure més dies i fe coses
junts
GREDA
5è: sí perquè així tenen temps per que es
diverteixin
PLA DE DALT
5è A: sí perquè tinguin més experiència
5è B: sí perquè així es socialitzen
5è C: sí perquè s’entretinguin
MALAGRIDA
5è B: perquè els alumnes poden aprendre
més
5è C: podria ser interessant
BISAROQUES:
5è B: si
5è C: seria molt guai
JOAN XXIII:
Els avis saben moltes coses d’abans i de la
seva cultura

BLOC 5
2
Poder fer més visites a les residències i

10

15

que els avis que estan a les residències
puguin passar moments feliços amb la
seva família, estar més estona amb els

PLA DE DALT
5è A: sí perquè tots tenim avis i els estimem
5è B: necessiten companyia
5è C: sí perquè així tindran més companyia

avis, cuidar-los, que ens puguem
connectar amb la tecnologia

ÀMBIT 1CUIDAR LA GENT GRANRESIDÈNCIES

11

13

Que a les residències tinguin mascotes
terapèutiques

ST ROC
5è A: sí perquè així poden passar més temps
amb els seus familiars i perquè sàpiguen
més tecnologia
5è B: sí perquè els avis passen molt de
temps sols i s’avorreixen
COR MARIA
5è A: ens sembla molt bé
5è B: perquè sinó els avis estan tristos
GREDA
5è: seria perfecte perquè si hi ha una
malaltia contagiosa i no es pot anar doncs
fem una vídeo trucada
PETIT PLANÇÓ
Nogueres: perquè tothom vol passar temps
amb la família
Caquis: perquè està bé poder visitar als avis
MALAGRIDA
5è A: sí perquè la gent gran estan més
feliços i abans que morin estiguin amb la
família
5è C: si per fer més feliços als avis
BISAROQUES
5è A: s’ho han de passar bé i tenir contacte
amb la família
JOAN XXIII:
Estar més estona amb els avis i si no podem
connectar-nos
ESCOLA PIA
Perquè els avis a les residències necessiten
companyia
PLA DE DALT
5è C: sí perquè els hi agradaran més els
animals
5è A: sí perquè així no estan sols

ÀMBIT 1CUIDAR LA GENT GRAN RESIDÈNCIES

ST ROC
5è A:sí perquè tinguin més companyia i que
els ajudin
5è B: sí perquè quan estiguin nerviosos les
mascotes els calmin
5è C: bona idea
COR MARIA
5è A:sí perquè no es sentin sols
5è B: perquè seran més alegres i els hi faran

companyia
GREDA
5è: sí així juguen animals
PETIT PLANÇÓ
Nogueres: els ajuden a no estar sols
MALAGRIDA
5è C: si fa falta
BISAROQUES
5è A: seria molt útil
5è B: si
ESCOLA PIA
Si perquè tinguin companyia
BLOC 6
3 (1
proposta
s’ha
fusionat)
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Que les residències on han de viure la
gent gran siguin més barates,

ÀMBIT 1CUIDAR LA GENT GRANRESIDÈNCIES,

PETIT PLANÇÓ
Caquis: sí perquè valen una bestiesa

ST ROC
5è A: sí perquè hi ha gent que no ho pot
pagar
5è B: sí perquè tots els avis que els
necessitin puguin pagar més barat
5è C: sí perquè els avis no tenen tants diners
COR MARIA
5è B: perquè hi ha gent que no té molts
diners i no ho pot pagar
GREDA
5è: sí que ho rebaixin molt més per la gent
més gran
MORROT
5è: perquè algunes residències són cares
PLA DE DALT
5è C: perquè necessiten ajuda
MALAGRIDA
5è A: sí per ajudar a la gent a pagar
5è C: si perquè són molt cares
BISAROQUES
5è A : si hi ha gent que no pot pagar
5è C: si perquè els avis que ho necessiten
puguin anar-hi
JOAN XXIII:
Són molt cares, 2000 euros al mes, o bé
estàs a una cua del CASG la llista és molt

llarga i a vegades tarden 1, 2 o 3 anys.
ESCOLA PIA
Si, són molt cares i la gent hi vol anar

13

16

Celebrar un dia dels avis

ÀMBIT 3ACTIVITATS-CULTURA I LLEURE

14

13

MALAGRIDA
5è B: sí perquè si hi ha el del pare i de la
mare perquè no el de l’avi
5è A: sí perquè hi ha un dia per tot i pels avis
no, és injust
ST ROC
5è A: (no ha contestat)
5è B: sí perquè es sentin millor
COR MARIA
5è A: seran molt feliços
5è B: perquè els avis també els hi agradaria
tenir un dia per ells
MORROT
5è: perquè els avis que estan als hospitals
siguin feliços
PLA DE DALT
5è A: sí perquè així tenen importància
5è B: perquè s’ho mereixen
5è C: sí perquè seran molt feliços
BISAROQUES
5è A:perquè es sentin importants un dia
5è B: si cal
JOAN XXIII:
Hi ha gent gran que té molta salut i li pot
agradar celebrar aquest dia.
PETIT PLANÇO
Els avis estaran més feliços
ESCOLA PIA
Els avis necessiten un dia per ells
GREDA
5è: sí ens encantaria perquè podria ser un
dia només pels avis

Portar regals a les residències, de part
de l’escola i l’ajuntament, perquè siguin
més feliços.

ESCOLA PIA 5è B
Volem veure els avis feliços

ÀMBIT 1
CUIDAR LA GENT GRANCOOPERACIÓ

ST ROC
5è A: (no ha contestat)
5è B: sí perquè no només han de tenir regals
també els avis perquè estiguin feliços

5è C: bona idea
COR MARIA
5è A: seran molt feliços
5è B: sí perquè es posin més contens
MORROT
5è: perquè tindran un record de cada nen/a
PLA DE DALT
5è A: sí perquè els estimem molt
5è C: perquè estaran més motivats
MALAGRIDA
5è A: sí perquè estiguin feliços
5è C: si perquè estan molt avorrits
BISAROQUES
5è A: perquè siguin feliços rebent regals
dels nens
5è B: si cal
BLOC 7
5

15

13

Un club a on els avis puguin anar a
jugar jocs de taula i fer activitats
gratuïtes

ÀMBIT 3
ACTIVITATS- EQUIPAMENTS I
ASSOCIACIONS, DIADES

PETIT PLANÇÓ
Til·lers: s’entetindran i no hauran de pagar
res
Nogueres: perquè els nostres avis els hi pot
agradar
Caquis: sí però n’hi haurien d’haver un xic
més d’activitats a fer
ST ROC
5è B: sí perquè així no es sentirien tan sols
5è C: Sí
MORROT
5è: sí perquè els avis podrien jugar una mica
PLA DE DALT
5è A: perquè es diverteixin i s´ho passin bé
5è B: sí així jugarien
5è C: perquè molts avis s’avorreixen i poden
fer amistats
MALAGRIDA
5è A: sí perquè no s’avorreixin
5è C: si perquè es puguin divertir
BISAROQUES
5è A: els avis no s’avorriran i passaran més
temps amb altra gent
5è B: si

16

Que un grup de persones s’oferís per a
portar menjar a la gent gran que no hi
pot anar a buscar-lo

14

5è B: perquè hi ha alguna gent que ho
necessita
5è C: si és bona idea

ÀMBIT 1CUIDAR LA GENT GRAN VOLUNTARIAT i COOPERACIO
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12

MALAGRIDA
5è A: sí perquè els ajudin i no es cansin ni es
facin mal

ST ROC
5è B:sí perquè la gent gran és molt
vulnerable
5è C: Sí
COR MARIA
5è B: si per la gent que no pot caminar
GREDA
5è: sí que com una safata d’avió
MORROT
5è: perquè la gent gran es cansa i els
voluntaris hi poden anar
BISAROQUES
5è A: així tindran més aliments
5è B: si
5è C: si perquè els avis no els hi costi tant
caminar i fer altres coses
PLA DE DALT
5è A: perquè no hagin de fer esforços
5è B: sí perquè no s’haurien de moure
5è C: perquè és una necessitat molt
important

Un bici carril, separant patinadors i gent BISAROQUES
5è B: si un carril bici tranquil
gran, per on els avis puguin anar
tranquils
5è A: els avis podran caminar tranquil·lament
5è C: si
perquè la gent gran pugui anar més
tranquil·la

ÀMBIT 2
CIUTAT - BICICARRIL

ST ROC
5è A: sí perquè hi ha molta gent i és possible
que els hi facin mal
5è C: Sí
COR MARIA
5è A: sí perquè no hi hagin tants accidents
GREDA
5è: sí perquè es puguin desplaçar
MORROT

5è: sí perquè un ciclista es podria xocar i és
millor que no xoquin
PLA DE DALT
5è A: perquè no pateixin i passegin tranquils
5è B: així no tindrien perill
5è C: perquè seria més segur per ells
tranquil·la
ESCOLA PIA
El que tenim és petit i aquest seria per
tothom per petits i grans
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Des de l’escola escriure cartes als avis
i així no es sentin tant sols .

GREDA
5è: sí ens agrada perquè els acompanyem
més

ÀMBIT 1
CUIDAR LA GENT GRAN COOPERACIÓ

ST ROC
5è B: sí perquè els hi podem alegrar el dia
5è C: Sí
COR MARIA
5è A: sí perquè com que no podem anar a
visitar-los així tenen un record nostre
MORROT
5è: sí així es posen contents i feliços
PETIT PLANÇÓ
Caquis: perquè així els animem
PLA DE DALT
5è A: sí perquè així no es sentin tant sols
5è C: perquè així estaran més acompanyats
MALAGRIDA
5è C: si és bona idea
BISAROQUES
5è A:així podran xerrar amb els nets
5è B: si
5è C:si perquè sàpiguen coses de nosaltres

Voreres més amples, més grans ,
algunes s’haurien d’arreglar així com
posar rampes a les voreres prioritzant
els passos de zebra perquè els avis
amb cadires de rodes puguin travessar
la carretera tranquils

COR MARIA
5è A: sí perquè puguin passar millor, hi ha
voreres massa primes

ÀMBIT 2CIUTAT-VORERES

ST ROC
5è A: Perquè si van en vehicles adaptats
tenir més espai
5è B: sí perquè així no hi hauria tan perill a
caure

5è B: perquè hi cabrà més gent i gent que
tingui malaltia, hi ha voreres molt aixafades

5è C: Sí
MORROT
5è: perquè hi poden cabre més d’una
persona, la gent gran l’ajudarien a baixar i
no a tota la ciutat hi ha passos de zebra amb
rampes i hi ha voreres en mal estat
BISAROQUES
5è A: així la gent podrà travessar millor la
carretera sinó podrien entrebancar-se i caure
5è B: si és important
5è C: si perquè la gent gran tindrà més
espai, no cauran i ho necessiten
PETIT PLANÇÓ
Til· lers: la mobilitat és massa complicada
per la gent gran que va amb cadira de rodes,
amb caminadors, estaran més tranquils a la
hora de desplaçar-se
Nogueres: perquè així els avis no
s’entrebanquen
Caquis: sí perquè així no hi ha perill
d’atropellament
PLA DE DALT
5è A: sí perquè els discapacitats hi puguin
pujar, la gent gran també i no s’entrebanqui
5è B: sí perquè no els hi costaria tanta feina
pujar
5è C: perquè els avis no poden aixecar les
cames gaire i poden caure i hi ha voreres en
mal estat
GREDA
5è: sí és molt necessari perquè no els passi
res
JOAN XXIII:
Com hem vist al video de ciutats educadores
aquestes rampes van molt bé
ESCOLA PIA
Si, serien per tothom. Que a tot arreu hi hagi
rampes ho hauríem de tenir fet
BLOC 8
3

20

14

Que hi hagi més residències, que no
semblin hospitals, que hi hagin grans
finestres amb bones vistes, que tinguin
una biblioteca, una sala per pintar, que
tinguin un gimnàs, una sala de
fisioteràpia, que tinguin porxos exteriors
si els avis volen sortir per si plou molt o

JOAN XXIII:
Per jugar a pim-pom, a tennis, amb pilotes
de gomes, jocs de taula, coses perquè s’ho
passin bé i es diverteixin

fa molt de sol, jocs de taula

ÀMBIT 1CUIDAR LA GENT GRAN RESIDÈNCIES
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ST ROC
5è B: sí
5èC: sí perquè així podem cuidar-los més i
així poden viure millor
GREDA
5è: sí perquè els avis no s’avorreixin i s’ho
passin bé
MORROT
5è: sí perquè els avis necessiten aquest
espai
PETIT PLANÇÓ
Caquis: perquè la gent gran s’ho passarà
més bé i es cuidaran més
PLA DE DALT
5è A: perquè puguin fer més coses
5è C: tenen dret a tot això
MALAGRIDA
5è A: sí perquè es puguin divertir
5è B: estaran més relaxats i tindran més
espais i es podran moure més
5è C: si fa falta
BISAROQUES
5è A:a les residències es senten tancats i
amb aquesta idea es podran sentir més
estimats i lliures
5è B: si

Ascensors a tots els edificis,
majoritàriament a on hi viuen avis

MALAGRIDA
5è C: si fa falta

ÀMBIT 2- CIUTAT –
RAMPES ESCALES MECÀNIQUES
ASCENSORS

ST ROC
5è A: sí perquè no es cansin pujant les
escales i no caiguin
5è B: sí perquè així tindrien més mobilitat
COR MARIA
5è A: sí perquè no faran tant d’esforç
5è B: sí pels que van en cadira de rodes.
PETIT PLANÇÓ
Caquis: perquè s’estalvien de caminar
PLA DE DALT
5è A: sí perquè així no es cansen tant
5è B: sí perquè a la majoria d’avis els hi
costa caminar
5è C: perquè poden caure
ESCOLA PIA
Seria guai
BISAROQUES

5è A:a vegades els avis es cansen pujant les
escales i es poden fer mal
5è B: si
5è C: si perquè els avis poden desplaçar-se
més fàcil
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Que els avis puguin llogar horts a preus BISAROQUES
barats, que els puguin reservar per ells 5è A: perquè estan a l’exterior i no
s’avorreixen i tenen menjar sa
per a plantar-hi coses.
5è B: si
5è C: si els avis poden plantar els seu s
aliments

ÀMBIT 4
NATURALESA I ENTORN

ST ROC
5è B: sí
MORROT
5è: perquè poden menjar millor sense pagar
PLA DE DALT
5è A: sí perquè així tenen menjar natural
5è B: perquè surtin una mica i es diverteixin
5è C: perquè passin una bons estona amb la
natura
GREDA
Si que vinguin a l’hort de la nostra escola
MALAGRIDA
5è A: perquè tinguin les seves verdures
5è C: si és molt necessari

