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ESCRITS EN GRUP PER A LA SETMANA DEL CLIMA  

 
Som la classe de 6è i us volem comentar que si no us animeu a protegir el planeta acabarem 
extingint-nos. L’estem contaminant i no estem fent res per canviar-ho i us demanem que ens 
ajudeu per canviar-ho. Volem un planeta verd, per fer-ho hem de deixar de portar paper de plata i 
plàstics, deixar els cotxes a casa per agafar la bicicleta o per anar a peu. No pararem fins que el 
planeta estigui net. Gràcies! 
Loann, Nil, Arnau i Robert  
 
Avui comença el compte endarrere, encara som a temps de fer alguna cosa per reduir el CO2 que 
enviem a l’atmosfera, sinó d’aquí 10 anys potser estarem tots extingits. Hauríem de començar a 
agafar bicicletes i patinets i deixar cotxes. A conscienciar-nos una mica ja que ens estem 
contaminant nosaltres mateixos.  
Quico, Àlex, Bernat i Biel J  
 
Parlo en nom del planeta terra. Hem de fer alguna cosa per salvar el nostre món i les nostres 
especies. La humanitat hauríem de deixar de cremar tant combustible, deixem el petroli a terra, 
parem de fer servir tants plàstics, reutilitzem, reciclem i reduïm. Si us plau, parem de contaminar, 
sinó d’aquí uns anys ja no serem a temps a fer res. Hem d’intentar fer del món un món millor. Hem 
de conscienciar la gent que no li dona importància i explicar el que està passant. Cada vegada hi 
ha més boscos que cremen, més desgel als pols, la marea puja i el clima es descontrola.  
Vosaltres trieu quin món voleu.  
Oisin, Biel M, Paolo, Ricard.  
 
Hola som els de 6è, us venim a parlar de l’escalfament global. Amb la contaminació estem destruint 
la capa d’ozó i el nostre planeta. Només nosaltres podem canviar això. Us preguntareu perquè els 
joves i no els polítics o els grans, doncs ho hem. De fer nosaltres perquè ens hi estem jugant el 
nostre futur.  
Algunes de les coses que podem fer són: 

• portar porta entrepans enlloc de paper de plata o film. 
• Fer servir cantimplores en comptes d’ampolles de plàstic.  
• Reciclar a casa llençant les coses a cada contenidor. 
• No tirar deixalles al terra ni al mar. 
• No utilitzar coses de plàstic d’un sol ús. 

Això són petites coses que si les fem entre tots podrem fer un món millor. Hem de pensar amb el 
nostre futur i en el futur el nostre planeta. Hem de seguir treballant molt en aquest tema. SALVEM 
EL NOSTRE FUTUR. 
Lua, Marta, Jamyla, Blanca i An  
 
Parlo en nom de la terra, ara hem d’aturar el canvi climàtic, i ho hem de fer ara perquè d’aquí 10 
anys ja no hi serem a temps. Portem carmanyoles, bocandroll, deixem d’utilitzar paper de plata, 
bosses de plàstic, transports que contaminin. Anem a peu, amb carros i cistells, utilitzem energies 
alternatives i renovables. 
Tu tries en quin món vols viure en un futur.  
Jep, Jan, Carla i Cèlia.  
 
Hola, som els de 6è i us volem explicar què hem de fer tot el possible per canviar la situació actual 
del nostre planeta i la seva contaminació si volem sobreviure. Degut al canvi climàtic les 
temperatures estan augmentant, cada vegada hi ha més incendis i més inundacions, l’aire que 
respirem és cada vegada més brut. Ara tots els joves som els encarregats de canviar el món. Això 
vol dir no utilitzar plàstics ni paper de plata, tampoc els transports que contaminen i les energies no 
renovables. D’aquí deu anys ja no hi serem a temps. Per això us demanem que ens ajudeu.  
Noa, Oriol, Rita i Jana.  


