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ESCOLA VILA OLÍMPICA  

 
Durant  aquesta  setmana  (del 23  al  27  de  setembre  de  2019)  la  nostra  escola  participa  d’activitats   
que  es  proposen  des  de  les nacions  unides.  La  nostra  escola  també hi   participa  ja  que  estem  
implicats  en el  programa  de  refugis  climàtics, Escoles + Sostenibles.  El  nostre  posicionament  és  
anar  mirant  a  favor  de  la  cura  del  medi  ambient. 
 
Avui  dilluns  23  de  setembre,  els  nens  i  nenes  de  primària  hem  realitzat la  primera   activitat  que  
ha  estat  la  de  baixar  al  pati  i   fer  un  minut  de  silenci. 
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25  de  setembre  de  2019 
 
 

  

Avui   continuem  amb  les  activitats  relacionades  amb  el  canvi   climàtic. 
Tots  i  totes  hem  vingut  vestits   amb  una  samarreta  verda. 
Hi  ha  hagut  nens  i  nenes  que  han  volgut   donar  un  significat  a  allò  que  han  pintat  a   
les  samarretes  i  ens  ho  han  explicat. 

 Un  planeta  brut  no  el  volem.  Si  el cuidem  tindrem  el  nostre planeta  terra  net  i  

així  és  com  volem  viure  amb  ell. 

 Una  nena  ha  portat  una  samarreta  amb  fulles  ben  verdes  simulant  un  bosc. 

 Un  altre  nen  ha  explicat  que  la  seva  samarreta  porta  un  tramvia  elèctric  que  no  

contamina  l’aire  i  a  més  poden  viatjar   moltes  persones. 

 Un  altre  nen  ha  portat  un  missatge  escrit  a  la   seva  samarreta: “No  hi  ha  un  

planeta  B!!” Si  no  cuidem  el  nostre  planeta  terra  i  està  tan  brut  que  no  podran  

viure  els  éssers  vius,  no   tindrem  un  altre  planeta  per  poder-hi  viure. 

Després  d’aquesta  conversa  hem  vist  dos   curtmetratges  que  parlen  sobre  el  tema: 

 “Lemon”- curtmetratge  de la  Fundació  Reina  Sofia. 

 “Cuida  l’aigua” 

Poc  a  poc  ens  estem  fent  conscients  de que  hem  de  cuidar  el  nostre  planeta. 
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26  de  setembre  de  2019 
 
Avui   hem  pensat  en  frases  que  facin  referència  a  com  volem  el  nostre  planeta,  quines  coses  podem  fer  per  tal  de  viure-hi  en  unes  millors  
condicions. Entre  tots  hem  anat  fent  una  conversa  recordant  els  curtmetratges  que  vam  veure  ahir  i  hem  pensat  les  frases  següents:  

 Hem  de  cuidar  el  nostre  planeta,  reciclant. 

 No  hi  ha  planeta  B !!! 

 Volem  un  planeta  net  de  fums 

 No  volem  plàstics  al  mar. 

 Volem  els  boscos  plens  d’arbres  i  animalets. 

 Volem  que  hi  hagin  transports  elèctrics  per  no  contaminar  l’aire. 

Més  tard  i  en  grups  hem  escrit  les  frases  i  hem  fet  uns  dibuixos  molt  bonics!!! 
Demà  els  ensenyarem  a  tota  l’escola  quan  ens  trobem  al  pati.  També  escoltarem  les  frases  i  pensaments  que  han  fet  els  altres   nens  i  nenes  de  
l’escola.  
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27  de  setembre  de  2019 
Avui   27  de  setembre  tots  els  nens  i  nenes  de l’escola  ens  hem  manifestat  al  pati  de  pista  de   l’escola  perquè  volem  un  planeta  millor. 
Hem  sortit  per  classes  a  llegir  les  frases  que  vam  pensar  i  dibuixar  ahir  en  els   diferents  cartells. 
Avui  també  hem  aprofitat  i  ens  hem  posat  les  samarretes  verdes!!!!! 
 

 

 


