
Millorem el 
planeta 

 
Hi havia una vegada un grup d’amics que sols tenien un objectiu, fer d’aquest 

món, un lloc net i sostenibstenible. 

MARTA: -Penseu idees, penseu. Ha d’haver alguna manera d’aconseguir-ho. 

ARANTXA: -No em ve al cap ninguna idea, és impossible 

PAU: -I si…… 

ARANTXA: -I si,què? 

PAU: -I si crearem una campanya de neteja? 

MARTA: -Si, seria bona idea, a mi em pareix bé. 



 

PAU: -I a tu,Arantxa, que et pareix? 

(Arantxa s’ho va pensar un moment, encara que ni ella mateix s'explicava 

perquè s’ho va pensar tant, ja que la idea era magnifica.) 

Després de reflexionar Arantxa va dir: 

ARANTXA: -Vale, em pareix molt bona idea, però...Com ho fariem? 

PAU: -Oh, no ho havia pensat. Algú té alguna idea? 

MARTA: -Primer podriem juntar a més xiquets. 

PAU: -Bona idea y després podríem anar recollint idees per a continuar. 

MARTA: -Val, em pareix bé. I a tu Arantxa ? 

ARANTXA: -Val,també podriem fer-nos un blog o un compte en “Insta” 

PAU: -Insta? 

MARTA: -Pau estas sobat? L' instagram 



 

 

 

PAU: -Aaaaaaa 

ARANTXA: -Bè,vos pareix bé ? 

PAU: -A mi si 

MARTA: -A mi també 

ARANTXA: -Però, jo crec que serà millor que primer anem juntant a més gent i 

després ens fem “l'Insta”. 

MARTA: -A mi em pareix perfecte. 

PAU: -A mi també, crec que serà millor 

MARTA: -Pues vinga, anem a descarregar-nos “l'Insta”. 

ARANTXA: -Tinc una idea,ara ens la fem i després ens posem el compte en 

tots els nostres telèfons,i així la podem controlar tots. 

PAU: -Bona idea 

MARTA: -Molt bona idea,ole ole Arantxa. 

ARANTXA: -Pues ale,anem a començar a crear-lo. 

PAU: -Val,ja he creat el compte. Ara poseu la contra i l’usuari i entreu. 

(Després d’uns quants minuts…) 

MARTA: -Ja he entrat. 

ARANTXA: -I jo també. 

PAU: -Podriem fer un logo i posar-lo de foto de perfil. 

MARTA: -Val 

ARANTXA: -També podriem posar en el logo coses de la natura com 

muntanyes i rius, ja que d’això va la campanya, no? 



MARTA: -Siii 

PAU: -Valll 

MARTA: -Doncs ara, podriem parlar amb el director de l’institut per a fer com 

unes fases, per exemple que hi hajen 3 fases. 

ARANTXA: -Sii,la primera fase podria ser com unes enquestes als alumnes per 

veure si contaminen. 

PAU: -Val, i la segona podria ser, veure tots els dies el pati després d’esmorzar 

i posar com una puntuació representada en colors: el verd seria net, roig brut 

i grog intermig, ni molt net ni molt brut. 

ARANTXA: -Bona idea,i la tercera fase podria ser revisar les classes per a 

veure si deixen les llums obertes o si hi han molts papers per terra. 

MARTA: -Si,i podriem donar com un premi a la millor clase i així tindrien més 

interés. 

TOTS: -Valeeee 

 

Els xiquets van començar a treballar, van tindre molts obstacles pel camí, per 

exemple hi havia xiquets que no aceptaven aquest projecte perquè eren molt 



ignorants. Però, van seguir endavant i van tindre molt d’èxit a la Comunitat 

Valenciana.  

Once anys després, Pau va acabar la carrera de magisteri i un máster, i es va 

fer mestre de Biología a l'institut Ulisses Montenegre impulsant el que va 

aprendre els dos anys que va durar aquell projecte.  

Arantxa va estudiar Biología i es va traure el CAP, es va enamorar de Pau 

i es van casar. Ella es va fer professora de Biología al mateix institut que ell. 

Marta es va dedicar a recórrer els llocs més contaminants, per a donar 

xarrades i ajudes per a millorar aquells espais. Així van aconseguir concienciar 

a molta gent que eren uns deixats per la contaminació. 

 

Fi 


