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FITXA DESCRIPTIVA

ACTIVITAT

TALLER: “VEIG, VULL PERÒ TRIO”

VECTOR

Residus

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

Joc de simulació en el qual, per petits grups, els alumnes
hauran de triar una sèrie de productes d’entre una oferta
àmplia i variada; posterior valoració dels diferents productes
en funció del preu, de la practicitat, de l’origen, del material
de fabricació i els embolcalls, etc. En gran grup, anàlisi de
les implicacions ètiques i ambientals d’aquesta tria. Debat i
conclusions.

NIVELL

EP (CS)

OBJECTIUS

ß

ß
ß
ß
CONTINGUTS

Conèixer la diversitat de productes que presenta el
mercat, el seu origen, el material de fabricació,
l’embalatge, etc.
Identificar els productes que tenen una millor
consideració a nivell ambiental.
Relacionar les nostres actituds a l’hora de realitzar la
compra amb l’oferta del mercat.
Conèixer el procés de participació ambiental municipal
Agenda 21.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
ß Origen dels productes. Qualitat i saludabilitat. Productes
ecològics.
ß Envasos i embalatges.
ß Empreses locals, nacionals i multinacionals. Aspectes
socials.
ß Implicacions ètiques i ambientals de les nostres opcions
de compra. Poder que tenim, com a consumidors, en
aquest sentit.
Procediments
ß El joc simbòlic com a eina d’aprenentatge.
ß Extracció de conclusions a partir de l’activitat realitzada i
reflexió entorn a aquestes conclusions.
ß Tria, entre diferents opcions, d’aquella que més s’ajusti als
criteris prèviament establerts.
Actituds, valors i normes
ß Presa de consciència i corresponsabilització vers les
implicacions ètiques i ambientals de les nostres opcions
de compra.
ß Promoció de criteris més sostenibles en les nostres
compres.
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compres.
Valoració del treball en grup com a intercanvi de
coneixements i opinions i com a mitjàper a la presa de
decisions consensuades.
Valoració de l’enriquiment qu ecomporta la discussió
col.lectiva dels resultats de les experiències.

DURADA

2 h, aproximadament

LLOC

L’aula

MATERIAL

Aportat per l’equip extern
Productes de consum
Aportat pel centre educatiu
Pautes de treball

DINAMITZACIÓ

Equip d’educadors del programa Mataró Sostenible.

VINCULACIÓ
AGENDA 21 MATARÓ

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la
generació de deixalles en l’àmbit domèstic.

