
Aquestes imatges reflecteixen el tema del 
consum per afavorir l’expressió de comenta-
ris relacionats amb el tema i que els alumnes 
comencin a qüestionar-se les seves actituds 
sobre aquesta qüestió.

Per tal de garantir una major varietat i 
llibertat dels comentaris, us recomanem que 
creeu el vostre propi joc d’imatges.

1. Organitzar grups reduïts d’alumnes.

2. A la sala, les imatges es col·loquen 
sobre una o diverses taules al voltant de 
les quals els alumnes poden circular lliu-
rement.

3. S’indica als alumnes que escullin una 
imatge sense agafar-la ni moure-la, la qual 
cosa permet que més d’un triï la mateixa.

4. Després reflexionen sobre la imatge 
i es pregunten:  per què l’he triada?, quins 
efectes té sobre el medi ambient?, quines 
són les opcions més respectuoses amb el 
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Principi: Es mostra als alumnes diferents imatges que qüestionen el nostre consum i la nostra producció de residus.
Se’ls convida a expressar davant d’un grup els seus sentiments envers una de les imatges.
L’educador ha d’establir amb claredat les regles d’inici. El monitor, per la seva banda, ha d’especificar als participants 
les normes del debat. Aquesta activitat pot permetre d’introduir una altra activitat basada en el debat amb els mateixos 
participants.

Expressar els propis comentaris o 
punts de vista a partir d’imatges.

Afavorir que tothom expressi la seva 
opinió.

Posar en comú els comentaris del grup.

Fomentar que la mainada comenci a 
qüestionar-se les seves formes de consum.

Objectius

Temps de treball

Preparació: 1 dia per seleccionar les 
fotografies.

Activitat: de 15 minuts a 1 hora.

Material

40 imatges numerades més o menys rela-
cionades amb el tema del consum, generació 
de residus..

SENSIBILITZAR SOBRE 
L’EXCÉS DE RESIDUSTema: Dirigit a: PÚBLIC GENERAL 

Desenvolupament de l’acció

Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus: www.ewwr.eu/ca

Fitxes temàtiques dedicades a la pre-
venció de residus: 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011

Material elaborat per RÉSEAU ÉCOLE ET 
NATURE. Per a més informació, consulteu:  
www.reseauecoleetnature.org

medi ambient? Quines opcions generen 
menys residus?

5. A continuació, els alumnes expliquen 
la seva elecció. Les imatges escollides es 
pengen en un tauler.

Material de comunicació disponible a 
www.ewwr.eu/ca/outils
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Per saber-ne més

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Amb el suport del 
Programa Life de la 
Comissió Europea


