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L. malbaratar l’aigua. Al marge de les sor-
tides proposades per l’Ajuntament, 
l’escola commemora dies tan significa-
tius com el Dia Mundial del Medi Am-
bient, el 5 de juny, i el del Canvi Climà-
tic, el 24 d’octubre.  

DELEGATS ‘VERDS’ 
Quan arrenca el curs, cada aula de l’es-
cola tria els seus delegats verds, que 
completen les graelles que hi ha a les 
classes amb el nombre d’alumnes que 
porten embolcall sostenible a l’esmor-
zar o la fruita dels dimecres, i cada mes 
es reconeix la classe més sostenible. 
“Els alumnes d’educació especial s’en-
carreguen de recollir les graelles i fer 
el recompte i la classe guanyadora es 
publica al racó sostenible que tenim a 
l’entrada del centre, on també hi ha un 
suro amb endevinalles i rodolins re-
lacionats amb el medi ambient i mate-
rials reciclats per fer treballs i manu-
alitats”, explica Pino, que es mostra 
orgullosa del fet que l’avi d’un alum-
ne col·labori en el manteniment de 
l’hort escolar. “Les famílies estan im-
plicades sobretot a través del tema que 
treballem anualment, que aquest any 
té a veure amb el canvi climàtic, i del 
projecte grups interactius, a través del 
qual convidem les famílies a l’aula”, 
explica Pino, per a qui el medi ambient 
“és el futur”. “Si no el cuidem i cons-
cienciem els nens, que són els ciuta-
dans del futur, malament rai!”, diu. 

La figura dels delegats verds també 
la coneixen a l’Institut Salvador Dalí, 
que forma part de la xarxa des del 
2010, quan va començar a treballar en 
la separació de residus. La cap del de-
partament de ciències del centre, 
Cristina Cabrera, explica que aquests 
delegats verds “participen en alguns 
projectes i fan el seguiment de coses 
senzilles, com controlar que s’apaguin 
els llums, que la recollida selectiva 
dels residus sigui la correcta, etc.” 

TRANSVERSALITAT 
Al llarg del curs, l’Institut Salvador 
Dalí treballa un tema de manera 
transversal. L’any passat va ser sobre 
els boscos i aquest any és sobre l’ac-
ció climàtica, un dels ODS. Així, il·lus-
tra Cabrera, “a matemàtiques, per 
exemple, els alumnes treballen el te-
ma a través de problemes o de la me-
sura dels impactes que genera a nivell 
econòmic”. El Dia del Medi Ambient a 
l’escola es du a terme una acció con-
junta, que l’any passat va ser la planta-
ció d’un arbre al pati, i també es fan ac-
cions per tal de conscienciar els joves: 
“L’any passat vam voler reflexionar 
sobre la generació de residus, i durant 
una setmana van portar els envasos 
que rebutjaven a casa i els acumulà-
vem al pati interior. La imatge al cap 
d’una setmana va ser impactant. Els 
delegats verds dels diferents cursos 
van preparar un documental sobre 
aquesta acció: van preparar un guió, 
gravar, fer postproducció...”, explica 
Cabrera. “El que més ens costa és ubi-
car tot aquest projecte dins del currí-
culum i del dia a dia del centre, però cal 
fer-ho perquè és el planeta en què vi-
vim i estem formant la societat del fu-
tur”, conclou Cabrera.✖ 

lluita contra el canvi climàtic i el de 
l’estalvi energètic, i ara és el moment 
d’acostar tota aquesta realitat a la ciu-
tadania perquè agafin consciència de 
l’emergència climàtica que vivim. Cal 
mostrar com ens afecten a nosaltres 
tots aquests fenòmens, perquè si no 
sembla que la responsabilitat no és de 
ningú, quan la responsabilitat és de 
tots”, subratlla del Pozo.  

Entre els centres que formen part 
de la xarxa hi ha l’Escola Honorable Jo-
sep Tarradelles, que va sumar-s’hi fa 
una dècada. La cap d’estudis, Marta Pi-
no, recorda com va arrencar tot plegat: 
“Al principi vam triar el dimecres com 
el dia de la fruita i vigilàvem que tot-
hom portés carmanyola o embolcalls 
sostenibles”. Amb el temps el projec-
te ha crescut i ha incorporat elements 
com la recollida selectiva de residus. 
“Primer van ser el paper i el plàstic i ara 
també la matèria orgànica. L’any pas-
sat vam instal·lar un compostador per 
a l’hort, on els de cicle superior fan el 
compostatge un cop a la setmana, i un 
vernicompostador”, explica Pino. Pel 
que fa a l’estalvi energètic, els alumnes 
van dissenyar uns cartells que es pen-
gen sobre els interruptors per instar a 
apagar els llums, o als lavabos, per no 


