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CEIP SANCHIS GUARNER ONDARA 

Classe 6é C. 
 



IDEA: Una ROBOT (Galaxi), que viu en el futur (any 2070), observa com el 
planeta degut al canvi climàtic, i decideix viatjar al passat per conscienciar i 
sensibilitzar als ciutadans de la importància de cuidar el planeta. En eixe viatge, 
la nau aterra en Ondara i coneix a un grup de xiquets i xiquetes. (Per treballar la 
Coeducació, s’ha decidit que el personatge principal fóra una robot, i vestir-la 
amb uns pantalons curts de color blau, per trencar estereotips) 

 SOC GALAXI ! 

 

PART 1 

(Any 2120). 

Galaxi (observant el paisatge destruït i contaminat) – Necessite ajuda. Aquest 
planeta és un desastre, en aquest món ja no es pot viure. Què podria fer? Ja ho 
sé. Aniré al passat per vore si puc canviar la situació. Segur que ho aconseguisc.  

Viatge al Passat. Any 1920. 

Galaxi (baixant de la nau, observant el paisatge antic d’Ondara): - Oh, on estic?. 
Però... no ho entenc. Hola bon home, podria dir-me on estic? 

(Senyor):  Ho.. ho.. hola. Però tu què eres? No eres un gat, ni un gos, ni un conill. 

Galaxi: - Soc una robot i vinc del futur. M’agradaria saber on estic i en quin any? 

(Senyor): Estàs en Ondara, i estem a l’any 1920. (com a fons una foto d’Ondara 
antiga). 

Galaxi: Oh, mare meua. M’he equivocat d’any. He viatjat massa al passat, jo volia 
anar a l’any 2020. Me n’he passat, he de tornar a la nau. 

(Galaxi torna a la nau i polsa en el marcador de la màquina del temps: any 2020. 
Ara sí, arriba a l’any correcte) 

 

 

 

 



PART 2. 

(Ondara, 2020, en el pati de l’escola). Galaxi baixa de la nau. (Alguns alumnes 
acudeixen per a observar aquell objecte tan estrany). 

Abril: - Eh xics, mireu el que he trobat! 

Sabrin: - Què és eixa cosa? 

Galaxi: no sóc una cosa. 

Antoni: eh... però si parla...què? 

Mirela: Quina veu més rara... 

Isaac- Calleu ja! Deixeu-la parlar...D’on vens? I què fas ací? 

Galaxi: Vinc del futur. I soc d’Ondara. 

Sara: Ah si? Què guay... I com és Ondara en el futur? 

Galaxi: Doncs la veritat... és molt bonica... però...em preocupa... 

Afnan: Et preocupa? Per què? 

Galaxi: Hi ha molta contaminació! 

Sabrine: Oh, quina llàstima! Què trist! (resignada). 

Galaxi: Tot és degut al canvi climàtic, si no ho evitem podríem extingir-nos. Els 
resultats podrien ser catastròfics. 

Dunia: I com podríem evitar-ho? 

Galaxi: Tots hauríem de reciclar i fer un consum responsable de les energies no 
renovables. S’han de potenciar les energies renovables i practicar les tres R: 
reciclar, reduir i reutilitzar. 

Sara: Tots? 

Mirela: però, nosaltres només som uns xiquets i xiquetes. Com podríem fer 
arribar el missatge a tots els ciutadans? 

Abril: Tens raó. Com ho podríem fer? 

Galaxi: Heu de ser vosaltres qui doneu una solució? 

Antoni: Anem a buscar alguns companys i companyes del 6éA. Per veure si ens 
ajudes. 

Ismael: Sí, bona idea! 

Elena: Val, però nosaltres què podríem fer? 

Mar: Podríem fer cartells i penjar-los per a conscienciar i sensibilitzar a la gent 
que els llisca, que faça un consum responsable de les energies, que separen la 
brossa i utilitzen els contenidors de residus corresponents. 



Alex: Molt bé, i què podríem escriure en els cartells? 

Galaxi: Tinc una idea del que podríeu escriure: Cuida el planeta. Cuida el poble. 
Cuida’t a tu. 

Lucian: És perfecta eixa frase. 

Sabrine: Que llesta. M’agradaria ser tan llesta com tu, Galaxi! (Arriba Antoni 
acompanyat d’altres companys) 

Antoni: Ja estem ací. Sentim el retràs. 

Carlos, Aroa, Lorena, Marta: Hola! 

MIrela: Molt bé. Vens amb companyia. 

Galaxi: Anem a repartir les tasques. Vosaltres quatre anireu amb Sara i Mirela al 
parc per a buscar les peces que em falten de la meua nau. 

Sara: Se t’ha estropejat? 

Galaxi: Si. 

Mar: I el que havíem pensat dels cartells? 

Galaxi: serà millor que ens separem per grups. 

Antoni: Jo puc anar per la Plaça de Bous amb Issac i Ismael.  

Sabrin: Jo aniré amb Núria i Mar per la Font de la Carxofa. 

Hèctor: Jo podria anar amb Lucian i Àlex pel Llavador. 

Galaxi: Qué bé!, estic molt contenta... Segur que ho aconseguim! 

Jaume: I jo amb qui vaig? 

Galaxi: Vine amb mi i amb Elena pel Campanar i El Prado. 

Elena: Molt bé! 

 

PART 3.  

(Es veuen imatges dels alumnes i de les alumnes repartint els cartells pel poble, 
mentre sona una música. Apareixen, com a fons, els monuments culturals i 
històrics el nostre poble per mostrar-los i donar-los a conéixer en el vídeo). 

 

Mar: Galaxi, si sols posem cartells ací en Ondara, la resta del món no sabrà res 
del que estem fent. 

Galaxi: Podeu difondre-ho per la ràdio! 

Lucia: Clar! Bona idea! 



Antoni: Anem un grup de nosaltres a la ràdio per a difondre el missatge a tot el 
món. 

 

(ja en la ràdio). Missatge: 

Per favor, per favor. Es prega a tot el món que ha de cuidar el planeta. 
Ens ho ha dot Galaxi, una robot que ha vingut del futur a avisar-nos... Hem de 
reciclar i fer un consum responsable de les energies no renovables. S’han de 
potenciar les energies renovables i practicar les tres R: reciclar, reduir i reutilitzar. 
El futur del nostre planeta està en les nostres mans. Hem de lluitar contra el canvi 
climàtic, podem aconseguir revertir la situació. Encara estem a temps. Per el futur 
d’Ondara i de tota el Món. 

 

 

 

 

FINAL 

Núria: Molt bé, ja hem complit la missió. 

(Tots: aplaudixen contents) 

Galaxi: heu fet un gran treball. Estic molt contenta de vosaltres. Ja puc tornar a 
la meua època. 

Mar: Tan prompte? 

Galaxi: Si, ho sent. Estan esperant-me. 

Yaiza: Però...et tornarem a veure no? 

Galaxi: Potser torne a visitar-vos... 

Aroa: Ja tens la nau arreglada. 

Galaxi: Doncs me n’he d’anar. Moltes gràcies a tots i a totes. Estic molt contenta 
de vosaltres! I ja sabeu, cuideu el planeta! 

Sara: Adeu. 

Tots: Adeuuuu! 

(Despegant la nau) Galaxi: Adeu !Heu fet un gran treball! 
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