Activitats mediambientals
per a infants i joves

Què treballem en aquesta activitat?:
Prevenció / Impacte ambiental

HOMO RESPONSABILITUS

Busquem maneres de reduir el nostre impacte ambiental.

Objectius
Prendre consciència de la necessitat de seleccionar correctament els residus.
Millorar la participació de l’alumnat en la recollida de residus del centre
educatiu.
Descripció
A través de la visualització del vídeo Homo responsabilitus, us proposem
analitzar els nostres hàbits al centre, per descobrir quin impacte tenen en el
medi ambient i realitzar propostes de millora.

1 sessió
de 6 a 12 anys
Material
Projector, cartolines, i estris
per escriure.

Material facilitat
Vídeo Homo responsabilitus:
https://ja.cat/n59Qu

Desenvolupament de l’activitat
1. Visualitzem el vídeo. Seguidament amb el grup sencer, i generant un espai de confiança on cap infant
es senti assenyalat, demanem que expressin amb quines coses s’han sentit identificats amb l’homo
consumillus i amb quines amb l’homo responsabilitus.
2. Fem grups, perquè puguin pensar aquestes dues preguntes, i treure 2 accions amb les quals comprometre’ns com a classe.
· Quines coses fem bé a l’escola?
· Què podem millorar?
3. Compartiu totes les idees amb el grup sencer, i decidiu-ne tantes com creieu que sou capaces d’assumir,
plasmeu-les en una cartolina, i deixeu-la ben visible.

Adaptacions de l’activitat
A continuació us fem una proposta d’accions a les quals podeu comprometre-us com a classe, si encara no
les teniu establertes:
· Escriviu o imprimiu per les dues cares del paper i recicleu-lo quan l’hem utilitzat al màxim.
· Reutilitzeu el paper copiat o imprès a una sola cara (com a esborrany, paper de notes, per prendre
apunts, per fer dibuixos...).
· Feu un bon ús dels materials per allargar al màxim la seva vida. (tapar sempre els retoladors i
bolígrafs, fem servir només quan és necessari, guardar bé el material per no perdre’l, etc.)
· Seleccionar tots els residus correctament tant al menjador, pati o classe.
· No portar embolcalls d’un sol ús pels esmorzars: carmanyola, bossa de roba, etc per evitar l’alumini
o el paper film; i cantimplores petites per evitar els brics de suc o llet.
· Utilitzeu mocadors i tovallons de roba en lloc dels mocadors i tovallons de paper.
Aquestes i altres propostes les podeu trobar a la Guia de prevenció de residus als centres educatius.
(www.rubi.cat/gcentreseducatius)

