
Institut La Garrotxa: 10 anys d’escola verda  

 

Des de l ’inici d’aquest curs teníem clar que volíem celebrar que aquest any en 
fa 10 que som escola verda. Amb els membres del comitè ambiental vam 
preparar un cartell on s'anunciava la intenció de celebrar-ho. També vam 
acordar que seria a la primavera perquè així podríem emplaçar la festa al 
campus .  

Finalment va ser el divendres dia 13 de maig el dia escollit per fer la celebració. 
Es va pensar en un programa dirigit bàsicament als alumnes d’ESO que són els 
més nombrosos al comitè ambiental i donat que estem a final de curs, els 
alumnes de batxillerat ja tenien programats exàmens i era més complicat . Els 
alumnes d’alguns cicles formatius del matí també van participar durant l’última 
hora . També s’ha de dir que alguns alumnes del comitè de cicles i de 
batxillerat van treballar de forma activa i segons la conveniència d’horari perquè 
tot funcionés bé. 

Es va suggerir que tots portéssim una peça de vestir o un complement de color 
verd. La veritat és que el color verd té tanta varietat de tons que calia fixar la 
vista per observar que molta gent hi va pensar. Però la resposta va ser 
generalitzada, no tan sols per part d’alumnes i professors, sinó per moltes 
persones de la comunitat educativa . Només d’arribar a l’institut ja es notava 
que passava alguna cosa aquell dia.  

El programa dels actes es va dividir en 2 parts:  

1- Es va recomanar als professors que durant aquell dia preparessin 
alguna activitat lligada amb el currículum sobre temes ambientals: 
redaccions, problemes, vídeos, lectures... era una proposta que 
recordava a tots què passava aquell dia, i es podia realitzar des de tots 
els nivells educatius.  

2-Es va preparar un itinerari guiat pels alumnes del comitè ambiental per 
cursos i grups d’ESO i es va planificar un horari de manera que cada 
curs dedicaria una hora a seguir-lo. Els punts d’aturada eren : 

• Visita guiada al campus des d’un punt de vista sostenible ( planta de 
compostatge, plantes autòctones, dipòsit de recollida de les aigües 
pluvials, projecte d’ajardinament...) . Una alumna de jardineria es va fer 
càrrec de les explicacions.  

• Punt de llibres fets amb material reciclable, parada organitzada pels 
professors de català i castellà que els dies previs ja en van parlar als 
alumnes. Es farà una exposició dels punts confeccionats.  

• Filmació d’eslògans, el departament de visual i plàstica va preparar un 
muntatge singular (catifa verda, marc de quadre, fons verd...) perquè els 
alumnes poguessin dir i representar els eslògans o frases escollides. Es 
donarà un premi , una bicicleta, al millor.  



• Concurs de reciclar piles i Cds, uns alumnes del comitè van organitzar 
un racó amb contenidors especials i uns pòsters il·lustratius del diferents 
residus i es van dedicar a comptar número de piles i Cd's que es van 
recollir per cada grup. La classe guanyadora podrà fer un esmorzar 
sostenible al bar del centre.  

• Projecció d’imatges , durant tot el matí es van anar projectant imatges 
relacionades amb la sostenibilitat: powers points realitzats per alumnes 
amb un contingut que convidava a la reflexió, altres d’imatges 
impactants i finalment un documental sobre el color verd molt original. 

• Parada històrica d’Escola verda, es van exposar els materials de l’inici 
del programa, les primeres actuacions fetes: la petjada verda, el paper té 
dues cares...  

Es va demanar als alumnes que aquell dia portessin un esmorzar 
sostenible, sense envasos no reciclables, amb aliments d'origen proper...  

Durant l’hora del pati 3 alumnes de batxillerat “Trujaz” van preparar un concert 
fantàstic per a tothom, i com sempre ens van emocionar. 

A última hora del matí van deixar de fer classe els alumnes d'ESO i alguns 
cicles formatius i 3 grups d’alumnes van organitzar un concert que va ser seguit 
per molt personal del centre. Per acabar el grup de música els “Tortellini” van 
estrenar la cançó “Jo vull ser verd” composta especialment per aquesta ocasió. 
Tots intentàvem acompanyar-los, alguns cursos havien assajat la cançó uns 
dies abans.  

Vam tenir sort, el temps ens va acompanyar i alguns alumnes ja preguntaven si 
el curs vinent tornaríem a organitzar una altra festa.  

 

 


