
DADES DE LA PROPOSTA TÈCNICA 

 

Títol de l’acció educativa: 

Residu zero: 

repensem el nostre consum de plàstic 
 

Col·lectiu destinatari: 1r i 2n d’ESO 

Durada: 2 hores 

Curs: 2019-2020 

Preu: pot variar en funció del nombre de tallers que contracti el centre, el desplaçament i el nombre de talleristes. Es 

valorarà en cada cas juntament amb el centre. Contacteu-nos i en parlem! 

 

Breu descripció: Un taller participatiu on reflexionarem sobre els nostres hàbits de consum. 

Aprendrem l’origen i els diferents tipus de plàstic així com alguns dels efectes nocius d’aquest 

material en el medi ambient i en la nostra salut. Tot seguit, repassarem la regla de les 5 R en relació 

als residus (reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar i responsabilitzar-se) i farem una dinàmica per veure 

quins hàbits podem canviar per disminuir-ne el seu consum. Plantejarem la necessitat de reduir els 

nostres residus per arribar al Residu Zero. Seguidament, ens centrarem en la reutilització d’envasos 

de plàstic com a torretes per a fer planter de verdures de temporada i proximitat o tetrabricks per 

convertir-los en portamonedes. 

 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

 Conscienciar els joves dels efectes mediambientals i a la salut derivats del consum 

de plàstics d’un sol ús. 

 Reflexionar sobre alternatives reals en el marc de les 5R (Reciclar, Recuperar, 

Reutilitzar, Reduir i Responsabilitzar-se) del consum de plàstic per tal de modificar 

els nostres hàbits de consum. 

 

Objectius específics 

 Conèixer l’origen del plàstic i les seves diferents tipologies i característiques (PET, 

PVC, poliestirè, etc.) 

 Prendre consciència dels efectes del plàstic en el medi ambient i en la nostra salut 

(«sopes de plàstic», microplàstics, etc.) 

 Plantejar accions per Reciclar, Recuperar, Reutilitzar, Reduir i Responsabilitzar-nos 

del consum de plàstic 



 Conèixer altres materials que poden substituir al plàstic d’un sol ús (midó de patata 

per bosses, bambú per raspalls de dents, mill per plats, cantimplores d’acer per 

ampolles, bosses de roba, etc.) 

 Posar en pràctica la reutilització de plàstic amb la construcció d’un objecte a partir 

d’un tetrabrick o una ampolla. 

 

CONTINGUTS A TREBALLAR: 

 Origen i tipus de plàstic 

 Efectes ambientals i a la salut dels plàstics 

 Consum responsable 

 5R 

 Residu zero 

 Materials alternatius al plàstic 

 La reutilització del plàstic 

 Treball en equip i reflexió crítica 

 

 

PROPOSTA METODOLÒGICA DE LA SESSIÓ 

La sessió combina un part més expositiva acompanyada de materials i objectes per tal de 

connectar la part més teòrica amb allò material. El taller planteja una sèrie de dinàmiques 

participatives basades en el treball en grups reduïts i posada en comú per tal de facilitar i 

promoure la participació activa de l’alumnat. D’altra banda, també proposem activitats 

pràctiques per tal de veure en el mateix taller una aplicació real  de la reutilització de plàstic 

per donar-li una segona vida. 

 

L’avaluació de l’acció educativa és un pilar fonamental per millorar i adaptar el taller, per 

això, plantegem els següents mecanismes d’avaluació: 

1) Mitjançant una enquesta es mesura el grau de satisfacció dels professors on es valora el 

grau d’utilitat de l’activitat, les capacitats de l’educador, el material utilitzat, etc. Tal com s’indica a 

l’informe de l’expedient del present contracte, el Servei de Salut i Consum facilitarà un model de 

qüestionari d’avaluació al contractista per tal que el lliuri a la persona responsable de l’activitat 

designada pel centre escolar. El qüestionari es lliurarà a l’inici de la implementació de l’activitat i es 

recollirà emplenat una vegada finalitzada aquesta. 

2) La darrera activitat de la sessió en els que els alumnes escriuen una frase relacionada amb 

el taller permet avaluar part de l’acció educativa duta a terme. 

3) Dinàmica participativa de valoració del taller per part de l’alumnat (diana, termòmetre o debat 

obert, s'escollirà la dinàmica en funció del temps disponible). 

 

 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LES EXPOSICIONS TEÒRIQUES: 

 

1. Dinàmiques participatives 

Es proposa una primera dinàmica participativa per extreure els coneixements previs del 

grup. A partir d’objectes, imatges i targetes amb informació, es formularan algunes 

preguntes en format de veritat o fals, que cada grup reduït de treball haurà de respondre. 

Posteriorment es posaran en comú els resultats. 

 

La següent activitat de caire més expositiu s’inicia amb l’observació i la investigació 

d’objectes repartits a cada grup de treball. D’aquesta manera, acompanyem la part més 

teòrica amb material físic. 

 

També es visionarà un vídeo disponible a internet per tal d’obrir un debat sobre el consum 

de plàstic en el nostre dia a dia. El debat posterior estarà dinamitzat per l’educadora. 

 

També es farà una dinàmica participativa per treballar la regla de les 5R dels residus. Cada 

grup de treball tindrà 5 fulls de colors, un amb cada R  i es demana que posin post-it 

d’accions que estan fent o es podrien fer per cadascuna d’elles (Reciclar, Recuperar, 

Reduir, Reutilitzar i Responsabilitzar-se).  Després es posarà en comú els resultats de tota 

la classe i s’obrirà un debat sobre què estem fent i què podríem fer. 

 

2. Activitats pràctiques 

A la darrera part del taller es planteja una activitat pràctica i creativa que consisteix en la 

reutilització d’un tetrabrick per fer-ne  un portamonedes (prèviament es demanarà que cada 

alumnes porti un tetrabrick net de casa seva) o una ampolla que donarem una segona vida 

en forma de test per plantar-ne una llavor (prèviament es demanarà que cada alumne porti 

una ampolla neta de casa seva). 

 

 

Disponibilitat horària: Matins de dilluns a divendres durant el curs escolar 

 

Contacte: arestacooperativa@gmail.com / 635 08 16 00 

Web: http://arestacooperativa.com 

Xarxes socials: https://www.facebook.com/laresta.flecacoop / Instagram: fleca_l_aresta 
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