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Activitats

•

Per pensar una mica...
Analitzem el Ɵpus d’envasos i residus que hem generat
avui observant les deixalles que hi ha a la paperera.
Quants d’aquests residus es podrien haver estalviat?
Quin Ɵpus d’envasos reuƟlitzables coneixem i /o uƟlitzem? Reflexionem sobre aquesta qüesƟó i fem un llistat
Vivim immersos en la cultura de l’acumulació i del “comprar – usar –
•
amb les idees i propostes del grup.
llençar” valorant molt poc la vida útil de la majoria dels residus que generem. L’activitat ens convida a reflexionar sobre aquesta qüestió i a
pensar creativament sobre quins altres usos poden tenir els residus i els CreaƟvitat al poder!
objectes que llancem.
Triem alguna de les següents propostes ( o plantegem de
noves) i organitzem un taller de confecció:

Presentació

Objectius educatius
1.
2.
3.

Promoure la conscienciació dels nois i noies envers la prevenció
dels residus.
Substituir els embolcalls d’usar i llençar per altres que es puguin
reutilitzar.
Fomentar la cultura de la reutilització i l’estalvi.

•

Fer bossetes de roba , per subsƟtuir les bosses de
plàsƟc. Per conservar i transportar tot Ɵpus d’aliments.

Fer un tovalló enrotllable. Per conservar i transportar entrepans, galetes i altres matèries....
Tutorials:
hƩp://
mardemenorca.blogspot.com.es/2012/05/
tutorial-bocan-roll-envoltorio-bocata.html

Customitzar les carmanyoles, les canƟmplores...
amb retoladors permanents.

Més idees!
Impliqueu les famílies dels infants peƟts per a la
confecció de les bosses de roba i deixeu que els
infants les decorin al seu gust .

Tutorials:
hƩp://nanukbarcelona.com/idees-trucs-itutorials-bossa-tot-us/
hƩp://www.youtube.com/watch?
v=GyCg4bxjK7U
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http://projectes.fundesplai.org/b612

Eureka!
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Eix Artístic: Vídeo promocional

Valoració

Com sempre, mirem de fer una bona divulgació al centre de tot •
el que hem après: murals, circulars per a les famílies, notícies als •
blocs , xerrades als diferents grups, etc.
•
•
Una bona idea és crear un vídeo espot promocional de l’ús dels
embolcalls sostenibles.

MoƟvació i interès mostrat vers l’acƟvitat.
Reducció de l’ús d’embolcalls d’un sol ús.
Ús dels nous embolcalls reuƟlitzables.
Èxit de la campanya econòmica.

També podem fomentar les nostres habilitats comercials organitzant una campanya econòmica de venda d’alguns dels productes que haguem confeccionat. Pensem entre tots i totes el
destí dels diners: per un projecte intern del grup; col·laborar
amb alguna causa social; millorar algun aspecte ambiental del
centre, etc.
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