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La nostra escola:

ESCOLA SOSTENIBLE 
COBERTA VERDA

Dins del marc de la nostra presència a 
la Xarxa d’Escoles + Sostenibles, aquest 
curs hem inaugurat la primera coberta 
verda del programa de l’Ajuntament de 
Barcelona ‘Cobertes Verdes’. 

Aquesta proposta s’emmarca dins del Pla Verd i de la 
Biodiversitat de Barcelona 2020, que té per objectiu 
aconseguir la interacció i potenciació de la natura dins 
la ciutat. 

En el cas de les ‘Cobertes Verdes’, aquestes es conver-
teixen en un element estratègic per aconseguir una 
ciutat més verda i sostenible. 

El pati de la nostra escola s’ha convertit en un nou 
‘pulmó verd’ del barri de Sarrià. L’espai té una superfí-
cie de 191 m2 i compta amb una zona verda on s’hi han 
ubicat plaques fotovoltaiques, dos aerogeneradors, 
un hotel d’insectes per ajudar a la pol·linització de les 
espècies vegetals, un sistema de reg per degoteig, 
plantes aromàtiques i un mur vertical. Aquest espai es 
converteix en la primera zona verda de l’escola.

El concurs de ‘Cobertes Verdes’, engegat per l’Ajunta-
ment de Barcelona, va seleccionar 10 propostes de les 
45 que es van presentar a tota la ciutat. 

La coberta presentada per Salesians Sarrià va ser la 
guanyadora del districte de Sarrià – Sant Gervasi. La 
realització del projecte va tenir un cost de 60.000€, dels 
quals el 75% els va finançar l’Ajuntament de Barcelona. 

El pati de la nostra escola s’ha 
convertit en un nou ‘pulmó verd’ 
del barri de Sarrià.
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La instal·lació de la coberta té, a més a més, una 
funció pedagògica, ja que serveix per als alum-
nes d’Energies renovables. El primer pas que van 
fer va ser la instal·lació de les plaques fotovoltai-
ques de l’escola. A partir d’ara, els estudiants 
d’aquest cicle podran realitzar el manteniment i  
fer-hi les pràctiques. 

L’empresa Eix Verd va ser la seleccionada per a la 
instal·lació de la coberta verda i es va encarregar 
del muntatge de l’àrea de plantes aromàtiques, el 
mur vertical i el sistema de reg per degoteig.  

Aquests són alguns dels beneficis que el projecte 
de la coberta verda aportarà a la nostra escola:

• Potenciar l’estalvi energètic. Amb la instal·lació 
de les dotze plaques fotovoltaiques es podrà re-
duir el consum energètic de l’escola. 

• Millorar la qualitat de l’aire. Té un efecte positiu 
sobre la salut i la qualitat de vida de tota la comu-
nitat educativa.  

• Calmar l’efecte illa de calor. La coberta verda re-
dueix l’augment de temperatura en zones tanca-
des com és el pati de l’escola.

• Incrementar la biodiversitat. Amb el muntat-
ge de l’hotel d’insectes i de la zona de plantes 
aromàtiques millorarem el paisatge urbà. 

La instal·lació de la coberta té 
una funció pedagògica, ja que 
serveix de taller per als alumnes 
d’Energies renovables.

Vols veure la nova coberta verda de 
Salesians Sarrià? Descobreix-la aquí!

VEURE EL VÍDEO >

https://www.youtube.com/watch?v=QmN-UgHCnuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QmN-UgHCnuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QmN-UgHCnuM&feature=youtu.be

