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Clean up day!
Es tracta d’una jornada anual de neteja a tota Europa per tal
de reduir el nombre de residus abocats il·legalment als
boscos, muntanyes, platges... i donar visibilitat a la
problemàtica.
Participació en el Clean-Up Day europeu a partir de la neteja
d’un entorn natural proper al centre dels participants, per
tal de reduir el nombre de residus abocats il·legalment.
Per a aquesta activitat, es dotarà els participants dels
sistemes de seguretat necessaris (guants, bosses, etc.). Es
preveu la logística relacionada amb l’activitat i la seva
repercussió en xarxes socials i mitjans de comunicació,
amb el sistema especificat a l’apartat “ESTRATÈGIA DE
COMUNICACIÓ”.

Objectius:
–Conscienciar sobre la quantitat de residus
que tiram de forma incontrolada al nostre
entorn.
–Promoure la recollida de residus de l’entorn
natural.
Nivell educatiu: de primària a adults.
Capacitat: variable.
Lloc: sortida.
Durada: 3 hores.
Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Emmarcant l’entorn
L’activitat se centra en l’experimentació directa amb
l’entorn, a través d’una anàlisi acurada sobre tot allò que
hi trobem. Durant la sessió, es realitzarà una sortida a algun
indret natural proper al centre, triat prèviament pels
educadors. Repartits en dos equips d’investigadors i
equipats amb bosses i guants, els participants recolliran
elements naturals, uns, i residus, els altres. Un cop a
l’aula, duran a terme una composició artística amb els
elements trobats, separant-los per naturalesa i tipus, i
hauran de respondre a preguntes que els faran
reflexionar sobre aspectes determinats dels diferents
materials.

Objectius:
- Anàlisi dels problemes que suposen els
residus al medi natural.
- Identificació dels residus i reconeixement
de les seves característiques.
- Donar eines per a la reutilització dels
residus.
Nivells educatius: educació infantil.
Lloc: entorn natural i aula.
Durada: 120 minuts.
Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Emmarcant l’entorn II
A l’activitat Emmarcant l’entorn, s’afegirà la introducció del
concepte d’ARTE POVERA, que la connectarà amb l’àrea
d’educació artística. L’Arte Povera és un moviment artístic que
per a les seves creacions s’empren materials humils,
generalment de rebuig. Inspirats en aquestes obres, els
alumnes construiran les seves creacions, que formaran part
de l’exposició que es muntarà al centre un cop fet el taller.

Objectius:
- Anàlisi dels problemes que suposen els
residus al medi natural.
- Identificació dels residus i reconeixement
de les seves característiques.
- Donar eines per a la reutilització dels
residus.
Nivells educatius: educació primària.
Lloc: entorn natural i aula.
Durada: 120 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Emmarcant l’entorn III
A l’activitat Emmarcant l’entorn II, s’afegirà una anàlisi de la
gestió de residus que es duu a terme a Mallorca. Així
mateix, a partir de dades de l’empresa TIRME, es
quantificarà la quantitat de recursos que es generen a
l’illa, reflexionant sobre els següents aspectes:
• Quin impacte tenen sobre el territori?
• A què es deu l’increment dels residus en els darrers anys?
• Quines mesures hauríem de prendre per reduir aquestes
quantitats?
• Com podríem reutilitzar els materials resultants del
tractament de residus?

Objectius:
- Analitzar els problemes que suposen els
residus al medi natural.
- Identificar els residus i reconèixer les seves
característiques.
- Donar eines per a la reutilització dels
residus.
Nivells educatius: educació secundària,
batxillerat i FP.
Lloc: entorn natural i aula.
Durada: 120 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

La patrulla Container
Abans de l’activitat, es repartirà entre els participants un
material didàctic dissenyat específicament per al taller,
que contindrà una sèrie de qüestions i punts estratègics
per a l’anàlisi del barri des del punt de vista de la gestió de
residus
Per equips, els alumnes faran una sortida per l’entorn del
centre educatiu, recollint la informació necessària, a
partir de l’observació directa i d’entrevistes als veïns de la
zona. Ja a l’aula, s’exposaran les conclusions i s’elaborarà
un mapa conjunt de la situació de cada tipus de
contenidor a la barriada. Després, es demanarà als
participants que dissenyin una campanya informativa i
que repartiran entre els veïns de la zona.

Objectius:
- Conèixer els sistemes locals de gestió de
residus.
- Prendre consciència de la realitat urbana
pel que fa als residus i la seva gestió.
Nivells educatius: educació primària i
educació especial.
Lloc:. entorn i aula.
Durada: 120 minuts
Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

FeMscultura
L’activitat se centra en tres objectius principals: contribuir a la
neteja de l’entorn, desenvolupar la creativitat a partir dels
residus i donar visibilitat a la quantitat de fems que
actualment s’acumula en el medi.
Durant la sessió, es realitzarà una sortida a algun indret
natural proper al centre, triat prèviament pels educadors.
Equipats amb el material necessari, els participants
recolliran els residus no perillosos que trobin durant la
ruta (envasos lleugers, papers, etc.). Després, es
demanarà als participants que, per equips, elaborin
escultures amb els residus recollits. Finalment, les
diferents creacions s’exposaran a un lloc visible i proper a
l’entorn tractat.

Objectius:
- Prendre consciència dels nostres hàbits de
consum.
- Donar visibilitat a la generació de residus a
nivell domèstic i col·lectiu.
- Participar en un projecte internacional
sobre residus.
Nivells educatius: educació primària,
secundària, batxillerat i FP.
Lloc: entorn i aula.
Durada: 90 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Col·laboració amb el projecte Trashlation
Es demanarà als alumnes participants que recullin tots els
envasos generats en un dia i que els duguin a l’aula el mateix
dia del taller.
Es demanarà als participants que estudiïn quins tipus de
residus han generat al llarg d'un dia i la quantitat de
cadascun d'ells, els possibles impactes d'aquests residus,
quin hauria de ser el seu tractament i què poden fer ells
per reduir la quantitat de residus que generen.
Finalment, prèvia autorització d’imatge, es fotografiarà cada
alumne amb els seus residus, per tal de formar part del
projecte
Trashlation
del
col·lectiu
Basurama
(https://basurama.org/projects/trashlation/).

Objectius:
- Prendre consciència dels nostres hàbits de
consum.
- Donar visibilitat a la generació de residus a
nivell domèstic i col·lectiu.
- Participar en un projecte internacional
sobre residus.
Nivells educatius: educació primària i
secundària.
Lloc: entorn i aula.
Durada: 90 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

XIX Concurs d’objectes amb material
reutilitzat
La primera setmana del mes d’abril s’enviaran les bases de la
convocatòria del concurs adreçat als centres escolars, es
realitzarà l’exposició dels objectes realitzats amb material
reutilitzat presentats al concurs i finalment s’organitzarà la
selecció dels objectes guanyadors i l’entrega de premis.
La comunicació de la informació del concurs es realitzarà dins
el mes de setembre de 2019 amb recordatoris mensuals fins
a la data de la publicació de les bases.

Objectius:
–Fomentar la imaginació en la reutilització
de materials.
Nivells educatius: infantil, primària i
secundària.
Capacitat: variable.
Lloc: centre escolar.
Durada: variable.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Les ciutats de colors
Es demanarà als alumnes participants que recullin els
envasos generats a casa (només cartró i paper i envasos
lleugers) i que els duguin a l’aula el mateix dia del taller.
En una primera part, s’identificaran els tipus d’envasos
portats pels alumnes.
Seguidament, es dividirà la classe en dos equips, encarregats
de construir dues maquetes de ciutats, la ciutat blava
(amb paper i cartró) i la ciutat groga (amb envasos
lleugers), respectivament.
Es reflexionarà també sobre com podem reduir l’ús dels
envasos.

Objectius:
- Sensibilitzar l’alumnat sobre l’ús actual dels
envasos.
- Aportar coneixements sobre cada tipus de
residu.
- Donar eines per al reaprofitament dels
residus.
Nivells educatius: educació infantil.
Lloc: aula o pati de l’escola.
Durada: 60 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Som el que tiram
Es demanarà als alumnes participants que recullin els
envasos de rebuig generats a casa (només cartró i paper i
envasos lleugers) i que els duguin a l’aula el mateix dia del
taller.
En una primera part teòrica, i a partir de les imatges d’una
projecció, s’explicaran i comentaran conjuntament els
següents conceptes: la ciutat com a ecosistema, economia
circular, el metabolisme urbà, la petjada ecològica…
La segona part consistirà en la construcció d’una instal·lació
per al centre educatiu que deixi constància de l’impacte
dels envasos que generem dia a dia.

Objectius:
- Entendre la relació existent entre la ciutat
contemporània i la seva relació amb el medi
ambient i la seva interacció amb els cicles de
la natura.
- Prendre consciència dels hàbits dels
ciutadans pel que fa l’ús dels recursos.
Nivells educatius: educació primària.
Lloc: aula o pati de l’escola.
Durada: 120 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Bo-te-lla
Es demanarà als alumnes participants que recullin els
envasos de plàstic (preferentment botelles) de rebuig
generats a casa i que els duguin a l’aula el mateix dia del
taller.
En una primera part teòrica, recolzada en una presentació
d’imatges, s’analitzaran i debatran els següents
conceptes: els cicles naturals, transformació de les ciutats…
En una segona part pràctica i emprant els envasos de plàstic
aportats, els alumnes construiran part dels elements per a
una instal·lació col·lectiva, que l’organització anirà
emmagatzemant per al seu muntatge final.

Objectius:
- Esser conscients dels aspectes ambientals
que afecten a la vida.
- Reconèixer els equilibris existents a la
natura i comprendre els diferents cicles
naturals.
Nivells educatius: educació secundària,
batxillerat i FP.
Lloc: aula o pati de l’escola.
Durada: 120 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Temps era temps
Es demanarà als participants que, per equips, surtin a
entrevistar veïns de la barriada. Amb el suport d’un
material didàctic elaborat específicament per a l’activitat,
investigaran com han canviat els hàbits quotidians pel
que fa al consum i a la generació de residus. En aquest
sentit, se’ls demanarà que entrevistin persones
encarregades de botigues, gent gran, els mestres de
l’escola, etc.
A partir d’aquesta informació, s’obrirà un debat a classe sobre
els canvis que hagin observat i es valorarà l’impacte dels
hàbits del passat, enfront als actuals.
Després, es proposarà el repte dels “Hàbits d’un passat ben
present”, convidant els alumnes a recrear-los en la seva
vida quotidiana.

Objectius:
- Reconèixer la necessitat del reciclatge i la
reducció.
- Aprendre a recopilar informació a partir de
la investigació “a peu de carrer”.
- Assumir el paper de consumidor crític.
Nivells educatius: educació secundària i
batxillerat.
Lloc:. entorn i aula
Durada: 120 minuts
Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Això no és fems sinó energia
Es demanarà als participants que recullin els envasos
necessaris per dur a terme els dissenys proposats.
En una primera part teòrica, i a partir de les imatges d’una
projecció, s’explicaran i comentaran conjuntament els
següents conceptes: anàlisi d’hàbits quotidians, identificació
dels envasos com a recurs…
La segona part de l’activitat es dedicarà al disseny i
construcció d’aparells útils per a l’estalvi i l’aprofitament
de les energies renovables: il·luminació amb botelles de
plàstic, “Plaques solars” amb llaunes…

Objectius:
- Sensibilitzar els participants sobre l’ús
actual dels envasos.
- Conèixer exemples reals d’utilització
d’envasos per a l’aprofitament de les
energies renovables.
Nivells educatius: professorat de l’àrea
tecnològica.
Lloc:. aula o pati de l’escola.
Durada: 3 hores.

Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

Això no és fems sinó natura
Es demanarà als participants que recullin els envasos
necessaris per dur a terme els dissenys proposats.
En una primera part teòrica, i a partir de les imatges d’una
projecció, s’explicaran i comentaran conjuntament els
següents conceptes: anàlisi d’hàbits quotidians, identificació
dels envasos com a recurs…
La segona part de l’activitat es dedicarà al disseny i
construcció d’elements relacionats amb la natura:
• Germinadors.
• Caixes niu.
• Terraris.

Objectius:
- Reconèixer els equilibris existents a la
natura i comprendre els diferents cicles
naturals.
- Entendre la relació existent entre la ciutat
contemporània i la seva relació amb el medi
ambient i la seva interacció amb els cicles de
la natura.
Nivells educatius: professorat de l’àrea
tecnològica.
Lloc: aula o pati de l’escola.
Durada: 3 hores.
Contacte per a informació i reserves:
Helena Pascual. Tel. 626 297 604
A/e: inscripcio@arquitectives.com

Organitza:

