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El resultat del treball col·lectiu serà una exposició artística i

sensibilitzadora gratuïta i oberta a tothom durant la Setmana

Europea de la prevenció de residus, que té lloc del 20 al 28 de

novembre del 2021.

La proposta s’emmarca en el Pla supramunicipal de prevenció de

residus municipals de la Mancomunitat La Plana (2019-2022).

Proposta
La Mancomunitat La Plana convida els centres educatius dels seus municipis a una

proposta educativa centrada en el reciclatge creatiu -Upcycling en anglès- i en donar

una segona vida als residus plàstics domèstics d’un sol ús a través de la creació

artística.

És una acció que té per objectiu reflexionar i actuar a favor de la prevenció de residus

i promoure el treball en xarxa.
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Destinataris
Activitat voluntària adreçada a tots els nivells educatius.

Hi pot participar tota la comunitat educativa (alumnes, mestres,

famílies i altres col·lectius), de manera individual o millor col·lectiva.

Objectius
• Conscienciar-se del problema que causen els residus plàstics al medi ambient.

• Potenciar el reciclatge creatiu com una manera de reutilització dels residus.

• Transmetre un missatge sensibilitzador per denunciar la contaminació del planeta i

a favor de la prevenció de residus, a la comunitat educativa i la ciutadania.

• Organitzar una exposició d’art reciclat com a resultat del treball en xarxa de

diferents centres educatius.

• Fomentar l’esperit crític i el treball cooperatiu.
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Context
Vivim una situació d’emergència climàtica que cal revertir. La societat actual és la causant

de gran part de la contaminació i genera una enorme quantitat de residus. Per això, des

de fa anys, el reciclatge s’ha convertit en una acció imprescindible per protegir el medi.

Ha arribat el moment de fer un pas més i preguntar-nos si tots els envasos que comprem

i llencem es podrien evitar. Molts d’ells són de plàstic i representen un malson per als

ecosistemes aquàtics i terrestres.

Per sort, una part de la població està molt conscienciada i té uns hàbits respectuosos amb

l’entorn. També en l’àmbit polític es fan lleis per avançar cap a l’eliminació d’envasos de

plàstic d’un sol ús.

Malgrat aquests petits gestos esperançadors cap a un món

més sostenible, en el nostre dia a dia encara consumim

moltes bosses i envasos de plàstic.

Volem que els plàstics que ara tenim al nostre voltant

siguin ELS ÚLTIMS PLÀSTICS del planeta, i els volem

aprofitar per fer arribar a tothom un missatge molt clar:

Suma’t a un món amb menys residus!
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Plantejament i suport
La proposta Els últims plàstics consta de:

DOSSIER 

INFORMATIU

Dossier que teniu a 

les mans i que 

explica breument la 

proposta de treball i 

els passos a seguir 

per portar-la a 

terme.

RECURSOS 

EDUCATIUS

Dossier amb un 

recull de material 

complementari: 

enllaços a notícies, 

vídeos i campanyes, 

i recull d’artistes que 

fan art reciclat.

ASSESSORAMENT ARTÍSTIC

Comptem amb el suport de l’artista 

Casper van Leeuwen. Podeu veure 

el seu vídeo formatiu i comptar amb 

el seu assessorament.

Per fer-li consultes o demanar-li 

consell i idees, contacteu amb:

mediambient.escoles@mancoplana.cat
T. 697 45 56 51
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Calendari

 Del 18 d’octubre al 12 de novembre

Treball autònom al centre educatiu. Tots els dubtes que es vulguin plantejar

a l’artista i l’ajuda que es vulgui rebre per part seva s’han de canalitzar a

través de: mediambient.escoles@mancoplana.cat / T. 697 45 56 51

 Del 15 al 19 de novembre

Recollida de les peces i obres d’art als centres educatius i muntatge de

l’exposició (a càrrec de la Mancomunitat).

 Del 20 al 28 de novembre

Exposició artística gratuïta i oberta a tothom (lloc a concretar).
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Desenvolupament

1. Busqueu una bossa o un envàs de plàstic que tingueu a l’abast. No compreu res!

Segur que, encara que practiqueu la prevenció de residus, teniu algun envàs a prop, un últim plàstic!

2. Doneu-li una segona vida d’una manera artística, original i creativa.

L’objectiu de l’obra d’art és sensibilitzar la ciutadania sobre el problema de contaminació que causen els

plàstics a l’entorn natural i afavorir la prevenció de residus.

3. Creeu una obra d’art de manera individual o col·lectiva.

Tingueu en compte:

• El material de base han de ser envasos de plàstic d’un sol ús.

• Podeu utilitzar qualsevol tècnica artística (escultura, fotografia, collage...).

• Tingueu en compte d’utilitzar materials reciclats, ecològics i evitar comprar res, perquè l’obra que

creeu sigui coherent amb el missatge que voleu donar.

• L’obra ha de tenir títol, autors, i una breu descripció de què representa.

4. Exposició d’art reciclat durant la Setmana europea de la prevenció de residus.

Amb totes les peces i obres d’art fetes pels infants i joves dels centres educatius de la Mancomunitat La Plana

es muntarà una exposició artística gratuïta i oberta a tothom (lloc a concretar).
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Us animem a participar-hi 
i a reduir el consum de plàstics d’un sol ús!


