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Una activitat que està com a
DESTACADA al Portal XTEC,
un portal d’Internet referent
en el món de l’ensenyament.
Aquesta pregunta, formulada
a mitjans del primer trimestre
i que va ser: “Mestre, com
podem preveure la caiguda
dels arbres a causa del vent i
la pluja?”, sense cap mena de
dubte es podia haver respòs
d’una manera ràpida. En
canvi, en va anar generant
d’altres que van fer reflexio-
nar al tutor, Francesc
Sánchez, fins al punt que
aquest ho va compartir amb
la resta del claustre del cen-
tre i junts van començar a ela-
borar un projecte didàctic
que donés resposta a aques-
ta inquietud i que a la llarga
pugués aportar solucions a
un dels problemes que es
deriven dels efectes del vent,
un element meteorològic molt
freqüent a les nostres terres.
Primer que res s’havien d’ob-

tenir dades sobres el vent, la
pluja i altres fenòmens mete-
orològics que afecten a la
nostra zona. Necessitaven
una estació meteorològica
que no disposaven. 
És per aquest motiu que amb
l’aportació de diferents mate-
rials reciclats i/o de baix cost
l’alumnat, guiat pel seu tutor,
va dissenyar i construir una
gàbia meteorològica, dintre i
fora de la qual hi van incloure
els aparells necessaris per
poder obtenir-ne les dades.
La majoria d’ells estan fets a
mà després d’haver rebut les
explicacions sobre les seves
bases i fonaments científics.
Un cop acabada l’estació,
se’ls hi va ocórrer que no
només tenien la capacitat per
obtenir dades sinó que

aquestes dades eren una
excusa perfecta per donar a
conèixer el municipi de
Campredó a la resta de
pobles de les nostres terres,
de Catalunya, d’Espanya i d’a-
rreu del món. Com? 
Doncs establint contacte amb
el meteoròleg mediàtic,
Alfred Rodríguez Picó, i parti-
cipant al magnífic fòrum de
meteorologia que disposa a
la seva web, www.pico.cat.
Cada matí, l’alumnat de 3r i
4t prenen les dades meteo-
rològiques i les pengen a l’a-
partat de seguiment del
fòrum. I no només això, sinó
que transmeten de forma
didàctica a la resta de partici-
pants del fòrum tots els fona-
ments científics de cadascun
dels aparells que disposen.

I què més podien fer amb
aquestes dades? La resposta
a la pregunta inicial encara no
l’havien donada. I dit i fet, des-
prés de fer un tomb pel poble
per observar i fotografiar tots
aquells elements urbans i pai-
satgístics que suposaven un
perill per a la població, als
petits protagonistes d’aques-
ta història se’ls hi va ocórrer
elaborar un mapa de perillosi-
tat que permetés identificar-
ne els perills per informar-ne
a l’EMD i així poder donar
solucions. Aquest mapa s’in-
clou dintre d’un CD i gràcies a
ell, avui Campredó apareix al
Google Maps amb tot el
detall, fet que abans no pas-
sava. Aquest CD es va lliurar
al president de l’EMD de
Campredó, Joan Sanahuja i al

president de l’AMPA, Emigdi
Subirats. 
Avui a Campredó, gràcies a
aquest mapa ja s’han solucio-
nat alguns dels elements
urbans i paisatgístics que
podien suposar un perill en
cas de condicions meteorolò-
giques extremes.
A més a més, el dimecres 12
de febrer de 2014, l’alumnat
de cicle mitjà va organitzar
una conferència amb títol:
Per què el cel és blau?, la qual
va despertar tanta inquietud
que es va omplir el casal del
poble.
Un dinar de germanor entre
tots els membres de la comu-
nitat educativa, una plantada
d’heura i altres plantes per
decorar l’estació i per fer
més sostenible el pati de l’es-

cola i moltes activitats científi-
ques i altres experiments
complementen un projecte de
sostenibilitat i medi ambient
que ha implicat i compromès
no només a tota una escola,
sinó a un municipi en general:
alumnat, professorat, famí-
lies, AMPA, EMD de
Campredó, diferents empre-
ses de l’entorn... I del qual se
n’ha fet ressò el món medià-
tic fins al punt que l’escola ha
estat invitada a participar en
els programes de televisió
Plaça Major i La 7mana, de
Canal TE, com a notícia des-
tacada d’un programa en
xarxa entre totes les televi-
sions locals de Catalunya
(XAL), al programa de ràdio
Lletres Ebrenques, d’Antena
Caro, i al Setmanari L’EBRE.

L’escola Port Rodó de Campredó crea un
projecte de Sostenibilitat i Medi Ambient

L’alumnat de cicle mitjà (8 –
9 anys) de l’escola Port
Rodó de Campredó (ZER
Mestral) està desenvolu-
pant un projecte de
Sostenibilitat i Medi
Ambient que tot i que va
començar amb una pre-
gunta innocent d’una alum-
na de 4t, ha acabat impli-
cant i comprometent no
només a la comunitat edu-
cativa de l’escola, sinó al
municipi en general.

L’alumnat de cicle mitjà (8-9 anys) l’està desenvolupant amb tot el que està comportant per al col.legi i per a la població
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Dins de la repercussió que ha tin-
gut el projecte de l’escola de
Campredó, i de la que avui Més
Ebre també se’n fa ressò, cal infor-
mar que dimecres, alumnes del
centre van  rebre la visita de
Michel Viñas, director del setma-
nari i també presentador de Minut
91 a Canal TE. Michel va destacar
la iniciativa dels joves i, com una
activitat concertada per l’escola,
va efectuar una xerrada per
comentar els valors dels periodis-
me de proximitat a alumnes del
centre Port Rodó, a més d’explicar
la seua tarjectòria professional. 

Xerrada a càrrec de Michel Viñas
Dimecres passat

Carlos Blanch és el director de l’escola Port
Rodó de Campredó, centre que pertany a la
ZER Mestral. Sobre tot el projecte i el que ha
generat, Blanch deia que “és un orgull formar
part de l’equip de mestres que, amb el seu
treball i les seues propostes, està contagiant
la il.lusió i les ganes d’apendre a l’alumnat
amb iniciatives com aquesta, que ens estan
fent ser un referent, com a model educatiu
per a la població. L’escola, en una localitat
de poc més de 1000 habitants, té un paper
molt important tan a nivell educatiu com
social. I estem interpretant aquest paper
com un dels eixos vertebradors de la pobla-
ció. I és que amb projectes com aquest es
crea, com s’està fent, un marc de convivèn-
cia que il.lusiona i motiva a pensar en altres

reptes”. Carlos afegia que “aquest projecte
de centre ha traspassat els límits de la prò-
pia escola i, a més, pot representar beneficis
en l’àmbit de la Sostenibilitat i Medi Ambient.
Per tot plegat, estem força satisfets”. 
Es continua treballant per participar al VII
Premi Mayor Zaragoza, on es presentarà el
projecte. 
“Ens fa molta il.lusió poder fer-ho i la veritat
és que ens estem esforçant molt. No obs-
tant, la realitat és que l’escola, amb tot, ja ha
arribat a integrar-se en la vida quotidiana de
la població, en el seu dia a dia. I aquest és el
millor premi que podem rebre. Que
Campredó estigui orgullós de la seua escola
i que l’escola, a la vegada, ho estigui del seu
poble”, explicava Carlos Blanch.   

‘És un orgull per tots plegats’

Carlos Blanch, director de l’Escola Port Rodó (ZER Mestral)

                                        


