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COL•LEGI KOSTKA – JESUÏTES GRÀCIA 
 
El 27 de setembre no ha estat un dia més en el que ens hem reunit amb el nostre alumnat per 
reflexionar sobre la necessitat urgent d'actuar per salvar els nostres ecosistemes, volem que 
marqui el punt d'inflexió per obrir els ulls als qui neguen una realitat de la qual no fem més que 
rebre'n senyals d'avís: el planeta necessita la nostra ajuda, cal que deixem de danyar-lo i revertim 
els efectes nocius que el creixement insostenible ocasiona en el nostre entorn. 
 
A Jesuïtes Gràcia ens vam mobilitzar durant tota la setmana 
davant la crida mundial per continuar en el canvi que cada 
vegada és més urgent. Durant la setmana del 23 al 27 de 
setembre vam realitzar diferents accions per treballar el tema. 
 
Els nens i nenes de l'escola Infantil van visualitzar vídeos i van fer 
una reflexió, mentre que els més petits de MOPI van inaugurar el 
racó verd a les aules i fer les normes del racó. Primer i segon de 
primària van presentar els Capitans i Capitanes Espinaks i fer 
cartells pel clima que divendres van penjar al caminal per 
compartir amb les famílies. L'escola Intermèdia va realitzar 
reflexions en els inicis i finals del dia sobre les accions que podem 
fer per aturar el canvi climàtic i a l'escola Secundària, per 
iniciativa pròpia, els i les alumnes de l'Associació Estudiantil Col·legi Kostka van passar per les 
classes convocant a la vaga estudiantil de divendres. A més, durant l'hora de tutoria es van 
visualitzar vídeos i es va reflexionar sobre el tema. 
 
El divendres 27, tot l’alumnat de les tres escoles vam portar samarretes de color verd i vam sortir 
als patis per llegir el manifest fet pel Green Team Kostka. No hi ha dubte del compromís que hem 
adquirit. Gravació del Manifest 27/11/2019 a RadioKostka- Green Team Kostka 
 
Una vegada més hem deixat clar que la comunitat educativa no només està sensibilitzada amb 
l'alerta climàtica sinó que hi està compromesa. 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwDcj5i8sIEWWHliTkNnbFdyWVB6MEdVeG1HRVpfVWZFbWRz/view?usp=sharing

