
1.   Reconèixer la necessitat del reciclatge en una cultura de sostenibilitat.

2. Aprendre a cercar informació veraç online i o�ine.

3.    Assumir el paper de consumidor crític i conscienciat des del punt de vista ecològic.

4. Transmetre el coneixement adquirit a altres persones.

5. Implicar-se efectivament en la recollida i separació de residus d'envasos.
 
 

Objectius, oportunitats, idees i conceptes

Diverteix-te en ecoline
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Arees



Activitat�1
Repte:�recicles�o�convides!�A�Facebook

Podem organitzar un grup de Whatsapp amb idees de reciclatge, fotos, on es 
puguin preguntar dubtes... Fer servir el reciclatge com a tema d'entreteniment: 
crear passatemps, des de sopes de lletres a mots encreuats o autodefinits, textos 
en columnes movedisses, dibuixos o fotos de set diferències, jeroglífics o tests... 
Es pot motivar l'alumnat publicant-los a la web o la revista escolar o amb un concurs 
i premis per als millors.

Organitzarem una cadena de reptes de reciclatge 
a Facebook. Cada participant en desafiarà tres 
a reciclar alguna cosa "difícil", no evident. Per 
exemple, una capsa d'auriculars amb l'exterior 
de cartró, una finestreta de plàstic, un suport 
de plàstic on encaixen els auriculars i un manual 
d'instruccions… O un pot de plàstic de fideus 
instantanis embolicat en paper i amb la tapa 
d'alumini.

Si no ho fa, haurà de convidar a berenar. I, cada 
vegada, "nominarà" tres nous amics perquè 
ho facin. Aquests respondran sempre explicant 
què han reciclat i amb fotos en què es vegi 
com ho fan.

    Què farem?

    Què necessitem?
Ordinadors amb connexió a internet, perfils de Facebook i telèfons mòbils

    Aquesta activitat és per...
Utilitzar les tecnologies de la informació i les xarxes socials en favor d'una causa com l'ecològica. 
Divertir-se i integrar coneixements. Ensenyar i encomanar a altres persones l'entusiasme per reciclar.
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Continuem?



Activitat�2
El�nostre�ecoblog

Convocar una recollida d'escombraries en un entorn natural proper. Les 
xarxes socials són ideals per mobilitzar al voltant d'una bona causa. Si us 
poseu d'acord en un dia i una hora, demaneu als vostres amics i familiars que 
els retuitegin per ampliar la convocatòria. El dia en qüestió, porteu els envasos 
recollits al seu contenidor per donar-los una segona oportunitat.

    Aquesta activitat és per...
Reforçar el compromís mediambiental dels alumnes i la 
seva participació amb un llenguatge proper, al blog del 
centre o de la classe.

    Què necessitem?
Blog (des de la web del centre o a partir 
d'editors gratuïts).

Descobriu-ne un exemple al nostre blog  
Amarillo, Verde y Azul o seguiu-nos a 
Twitter @amarilloveryazu i comenteu les 
nostres notícies o compartiu-hi les vostres.

Entrades breus al blog per explicar-hi la història del reciclatge, anècdotes o notícies curioses del 
món del reciclatge. Vincular-lo a un compte o a una pàgina de Facebook creada per al grup.

    Què farem? 

Diverteix-te en ecoline 

3  

Continuem?


