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Tu comptes per canviar el món

1.   Identificar comportaments que influeixen en el medi ambient.

2. 

3. 

4. 

Fomentar la reflexió personal sobre els nostres propis hàbits pel que 
fa al reciclatge.

Promoure actituds orientades al consum responsable, la reducció 
de residus i el reciclatge.

Conèixer el procés de reciclatge dels envasos.
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Arees



Anotarem en un mural propostes d'acció per reduir, reutilitzar i reciclar. 
El penjarem en una zona comuna del centre i demanarem als altres alumnes que 
votin la millor idea. La guanyadora s'haurà de posar en pràctica a l'aula.

    Què farem?

    Què necessitem?
Un ordinador, un projector i una pantalla o una pissarra digital.

    Aquesta activitat és per...
Conèixer quines són les formes d'intervenció humana en la natura i quines conseqüències tenen, 
quins problemes ambientals es generen amb la producció de residus i com els podem pal·liar 
mitjançant el consum responsable i el reciclatge.

Activitat�1

Tu comptes per canviar el món

L'evolucio

Veure el curt La Península Ivérdica que fa una crida a tenir cura 
del planeta. Després reflexionarem sobre els nostres hàbits de 
consum i la nostra responsabilitat de millorar l'entorn.
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Continuem?



Dividirem els alumnes en grups de quatre i cadascun d'ells farà una creació artística 
amb volum (una maqueta, una escultura, un collage tridimensional...) que plasmi 
idees sobre com separar per reciclar i que convidi altres persones a fer-ho.

Veure el documental La segunda oportunidad. Comentarem la iniciativa que s'hi exposa, farem una 
llista de bones pràctiques sobre reciclatge i reflexionarem sobre l'impacte positiu del reciclatge en 
la vida de moltes persones.

    Què farem?

    Què necessitem?
Una pantalla i un projector. Folis, cartolines i pintures. Envasos.

    Aquesta activitat és per...
Conèixer els diferents tipus de residus, aprendre com portar a terme una correcta separació dels 
envasos per reciclar-los i conèixer bones pràctiques al llarg de tot el cicle del reciclatge.

Activitat�2
Deixa�la�teva�petjada!

Tu comptes per canviar el món
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