FITXA PEDAGÒGICA
PLÀSTIC

1er. CICLE PRIMÀRIA
- Quants anys tens al 2020? Quants anys tindràs al
2030? I al 2050? I al 2078?
- A l’obra es parla d’una tomaca. N’has vist alguna
vegada una tomaquera? (FIG 1) Series capaç de
dibuixar un hort?
- Proposem que entre tota la clase cuidem d’una
planta durant el curs. La vorem créixer setmana
a setmana
- Anomena 5 objectes que tingues al teu voltant que
estiguen fets de plàstic? Eres capaç d’anomenar 5
més?
-
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2on. CICLE PRIMÀRIA
- Saps què és el canvi climàtic?
- Tu recicles? Com recicles?
- Repercussions que la teua activitat diària produeix en
l’entorn ambiental (rentar-se les dents amb l’aixeta
oberta, prendre un bany en lloc dúna dutxa… Per
exemple)
- Repercussions que té al medi ambient la societat en
què vivim. Què es fa amb el plàstics? L’augment del
consum (elèctric, gas, fabriques…). Entablir un debat
entre els alumnes sobre la societat de consum on
vivim.
- Anem a reciclar el plàstic de clase a partir d’este
moment. També podem reutilitzar objectes de plàstic
i convertir-los en joguets. T’abelleix? Ací baix tens
unes quantes idees per a poder dur-les a terme en
plàstica. (FIG. 2)
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3er. CICLE PRIMÀRIA
- Què està passant amb els plàstics? Creus que són
necessaris? Com podriem utilizar menys plàstics?
- Creus que els insectes són necessaris? Què passaria
si desaparegueren?
- T’agradaria tindre una asignatura d’educació
ambiental? Per què?
- A l’obra Plàstic es diu que cada vegada els espais
verds están desapareguent. Anem a convertir-nos en
arquitectes i, per grups, projectarem un edifici amb
espais verds integrats.
- Debat: vivim a una societat de consum? Si la
resposta és afirmativa, què faries tu per a canviar
el model que tenim ara? A l’obra es mostra com
cada vegada n’hi haurà més fàbriques. Creus que
és possible una evolució medi ambiental en un
altre sentit?
- Escriu una noticia on es destaque la possició d’un
govern a favor de la cura del medi ambient. Creus
que seria posible que un govern recolçara un
comportament sostenible? Per què?
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FIG. 1
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FIG. 2.
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