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L'objectiu del projecte és que infants i joves de les comarques
gironines coneguin la tasca que desenvolupen els pescadors i
les pescadores, recollint el plàstic que troben al mar. A partir
d’aquest coneixement, poder idear projectes al seu entorn
proper per tal de minimitzar l’impacte humà, tenir cura i
protegir el nostre mar.

EL MUNICIPI

Com podeu promoure la reducció de l'ús del plàstic per
part de la ciutadania i del turisme? Quines experiències
educatives podeu idear per conscienciar? Busquem
projectes factibles, que es puguin portar a terme al
municipi.   

L'ESCOLA

Què podeu fer a la vostra escola per reduir el consum de
plàstic? O per donar-hi una nova vida? Necessitem
projectes realistes, que puguin implementar-se al
centre educatiu millorar els hàbits de l’alumnat. 

La contaminació per plàstics ha esdevingut un dels principals problemes
que amenacen el medi marí, arribant a causar greus problemes en els
ecosistemes i fins i tot en la salut de les persones. 
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L'ITINERARI

Es desenvolupa a l’aula, conduït per
l'equip docent amb l’acompanyament
i les eines de la Fundació per a la
Creativació. L'alumnat té l’oportunitat
de reflexionar, idear, proposar, executar
i comunicar les seves propostes per
presentar solucions innovadores per
fer front als reptes esmentats. 

LA DESCOBERTA

L’alumnat participarà d’una experiència
immersiva a una llotja de mar on podran
conèixer el projecte Pesca Neta de
primera mà, resoldre dubtes i  inspirar-se
per fer un projecte que contribueixi a la
preservació del medi marí.
(3 dates a escollir)

EL CONCURS

Les propostes desenvolupades per
l'alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior
de Primària formaran part d’un concurs
entre tots els centres educatius, on es
seleccionaran les millors. Aquestes seran
portades a la realitat, a través dels
recursos proporcionats per l'entitat
promotora. 

TERMINIS

DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE

1

2

3 ACOMPANYAMENT

El projecte s'inicia el 
29 de novembre de 2021
i les propostes s'han
d'entregar abans del 
29 d'abril de 2022.

Sessió de guiatge
plataforma virtual. 
Guia didàctica per a
casa fase. 
Vídeos explicatius per a
cada fase. 
Seguiment i suport
personalitzat a cada
docent.
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L'itinerari consta de 6 fases
amb una durada total
d'entre 6 i 10 hores. 

Les eines creatives
facilitades per la Fundació
poden ser complementades
amb altres recursos o amb
els continguts curriculars. 

RECURSOS I
TEMPORITZACIÓ



Diversos estudis
indiquen que prop

del                      
 de la contaminació

marina està
formada per

plàstics

80%

de la demanda de
plàstics a Europa es

fan a 5 països:
Alemanya, Itàlia,

França, Regne Unit
i Espanya

2/3

La biodiversitat
marina s’està 

extingint

Les deixalles de
plàstic generen

 
 

 que ingereixen 
els animals 

microplàstics

Els objectius d’alguns d’aquests ODS estan
plenament vinculats als objectius de la Mar
de Net.

Objectiu 13. ACCIÓ PEL CLIMA
Millorar l'educació, la conscienciació i la
capacitat humana i institucional en relació
amb la mitigació del canvi climàtic,
l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes
i l'alerta primerenca per a combatre el canvi
climàtic i els seus efectes.
 

Objectiu 14.VIDA SUBMARINA 
Prevenir i reduir de manera significativa la
contaminació marina de tota mena, en
particular la contaminació produïda per
activitats realitzades en terra ferma.

L’augment en la
temperatura de

l’aigua provoca la 

disminució de
l’oxigen

Amb el present projecte convidem
a infants de les comarques
gironines a descobrir el projecte de
recollida de residus plàstics que fan
els pescadors i pescadores de les
seves comarques. A partir d'aquí,
incentivar-los a anar un pas més
enllà perquè presentin propostes
innovadores que contribueixin en
la preservació del Mar Mediterrani i
el seu ecosistema. 

Us plantegem participar en un
projecte de vinculació amb el
territori i alineat amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides per tal
que, tingueu l’oportunitat de portar
a terme al llarg del curs un itinerari
educatiu entorn a dos grans reptes.

MOTIVACIONS PER
PARTICIPAR

"Els petits canvis 
són poderosos"
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