Escrit de l’alumnat de la Comissió de Patis de l’Escola Grèvol
Els dies 10 i 11 de gener vam acollir, des de la comissió de patis de l’Escola Grèvol, els
alumnes d’intercanvi d’un institut de Casas Ibáñez, d’Albacete. El dijous 10, les noies
encarregades dels esmorzars van fer una petita xerrada, on els tres centres educatius
(Institut Quatre Cantons, Institut Bonifacio Sotos i Escola Grèvol) van explicar
resumidament les activitats i projectes que tenien entre mans per millorar l’escola en
diferents àmbits.
Els alumnes de Grèvol (Poblenou, Barcelona), ens organitzem en grups que lideren
diversos projectes. Un d’ells consisteix en vendre esmorzars cada 15 dies, a l’hora del
pati. Els diners recaptats s’inverteixen en millores per al pati, com per exemple la
compra d’una taula de ping-pong.
Els alumnes del Quatre Cantons (Poblenou, Barcelona) ens van explicar que tenen una
assignatura plenament dedicada a millorar l’escola amb criteris de sostenibilitat i pensar
en nous projectes. Finalment, l’Institut de Casas-Ibáñez (Albacete) van explicar-nos un
projecte anomenat Agenda 21.
Aquella mateixa tarda, uns alumnes del Grèvol, ens vam unir per anar a la Fàbrica del
Sol on, l’equip d’Escoles + Sostenibles, ens van presentar els seus projectes. Més tard, a
la platja, vam analitzar la qualitat de l’aigua.
El divendres pel matí, els nois d’Albacete van ajudar-nos a preparar els esmorzars a les
noies encarregades i vam esmorzar tots plegats. A la tarda, tant els alumnes del Grèvol
com els de l’Institut de Casas Ibáñez vam fer una petita ruta pel parc Güell. Allà, ens
van explicar el seu origen, qui era en Gaudí, la urbanització que hi havia allà, el perquè
d’uns rosaris pels camins, etcètera. En acabat, vam anar a un museu on vam veure un
petit film en 4D.
Aquella mateixa tarda, altres alumnes del Grèvol també els vam acompanyar i els vam
ensenyar el barri del Poblenou i la platja de la Mar Bella. Van caminar fins els seus
espigons i van poder fer xarxa i conèixer una mica més els projectes de pensar i cocrear
patis dels alumnes dels instituts participants.

