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En el marc de la Setmana pel Clima, les 18 escoles de l'ecoFEP (Fundació d’Escoles Parroquials) van fer un 
seguit d'accions simultànies i coordinades 
proposades pels col·lectius Families4Future, 
Fridays4Future i Teachers4Future. Aquestes, tenien 
com a objectiu primordial fer reflexionar a 
l’alumnat sobre la realitat del moment de crisi 
climàtica que vivim i també crear conjuntament 
un manifest. Aquest es va difondre per xarxes 
socials i es va llegir el divendres 27 de setembre als 
18 centres educatius de l’ecoFEP perquè tot 
l’alumnat el pogués sentir. Així mateix, el divendres 
es va realitzar una cassolada reivindicativa 
simultània. > Consulteu el vídeo del manifest 
 
Per la seva banda, l’Escola Mare de Déu de Montserrat ens explica detalladament com van viure la seva 
experiència en aquesta setmana de reivindicacions pel clima: 
 

Com totes les escoles FEP, hem decidit celebrar la Setmana pel Clima amb 
una acció diària on l’alumnat era el protagonista de les activitats. El dilluns 
23 de setembre, els tutors van iniciar les explicacions i reflexions necessàries 
per assegurar la comprensió del concepte de canvi climàtic i les seves 
conseqüències actuals i futures. Després es va realitzar un minut de silenci a 
totes les aules. El dimecres 25 de setembre es va sol·licitar a tot l’alumnat que 
vingués amb una samarreta verda i ens vàrem fer fotografies reivindicatives 
al pati. Un dels alumnes va participar en la gravació del manifest conjunt amb 
les altres escoles FEP. Durant el dijous 26 de setembre, totes les aules van 

visualitzar infok’s, documentals o pel·lícules amb temàtica mediambiental adaptada al seu nivell i, 
seguidament, vàrem confeccionar cartells de protesta. 
En l’últim dia de la Setmana pel Clima, el divendres 27, l’alumnat va visualitzar el manifest realitzat per 
l’EcoFep i varen penjar els cartells de protesta al passadís perquè no oblidem quins són els objectius a 
perseguir.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zODTruZH2oY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zODTruZH2oY&feature=youtu.be

