OLICLAK AL 25!
Recollida de l’oli usat a l’escola 25
de setembre de Rubí

QUIN ÉS L’OBJECTIU COMPARTIT?
L’oli usat mai més per l’aigüera

L’OLICLAK PERQUÈ A LA NOSTRA
ESCOLA?
Trobar una sortida laboral per als joves que estudien al Centre
d’Educació Especial de Ca n’Oriol sempre ha estat l’objectiu final
del projecte Oliclak. Els nois i noies de l’escola passen
regularment pels centres adherits a recollir, mitjançant els
recipients que anomenen Clakis, l’oli utilitzat que després
s’entrega a una empresa gestora de residus a canvi d’una
quantitat econòmica.

Felix Magallón, de l’AMPA del CEE de Ca n’Oriol,
creu que durant aquest any i escaig
han aconseguit donar visibilitat
a les dificultats que tenen
els joves amb discapacitat
per entrar al món laboral.

QUAN? QUI? ON?
Dia de recollida: dimecres
Hora de recollida: 9 hores a l’entrada de l’escola
A les 8.25 hores a l’entrada de l’escola, es troben sis alumnes de
6èi una persona de la comissió d’Escoles verdes del centre. Porten
un ordinador de CS. S’obre el contenidor.
- Dos alumnes es queden amb el membre de la comissió i els altres
dos van per les classes amb el dossier de llistes de l’alumnat
- La persona de la comissió només controla una correcte execució del
protocol
-

A l’ENTRADA DE L’ESCOLA...
A l’entrada de l’escola:

- Arriba l’alumnat/famílies que recicla, posa el claki al
contenidor, i un dels nens/es de 5è que està al costat del
contenidor li diu que passi pel seu company amb
l’ordinador
- L’altre de 6è està a l’ordinador/ dossier llistes alumnat
pregunta al nen/a que ha portat el claki de quin curs és,
ho introdueix i li dona un claki nou.

PER L’ESCOLA
Per les classes:

- Els dos alumnes pregunten per les classes al mestre si hi ha clakis per
bescanviar i s’enduen els plens i li porten els nous.

ACCIONS AL TORRENT DELS ALOUS
El curs passat…
Consell del medi ambient convidant un membre de la Plataforma del torrent
dels Alous. Ens va presentar els objectius i també vam establir relació
d’intercanvi d’accions conjuntes al terreny per un futur proper. I activitats
esporàdiques sobre el terreny
Aquest curs…
Dins la programació de cada cicle s’inclou sortides d’observació,
coneixement d’apadrinament com a territori més proper a l’escola.:
Esmorzars col·lectius, observació de la flora i fauna, recollida de
material per fer construccions tenintn en compte el Projecte Transversal
d’aquest curs i en un futur fer una acció conjunta amb d’altres escoles de la
Xarxa EEVV Rubí-Castellbibal.

