
 

Qui som?  

La classe de l’Aquari (2n) 

i la classe del Carib (6è) 

de l’escola La Maquinista 

hem iniciat un projecte 

conjunt per conèixer, 

compartir i ajudar a 

prendre consciència del 

problema mediambiental 

que la producció i consum 

de plàstics estan 

provocant en el nostre 

planeta. Per això creiem 

important compartir amb 

tota la comunitat 

educativa la informació 

trobada i les conclusions a 

les que hem arribat.  
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Prou 
plàstics! 
El gran problema del consum de 

plàstics i el medi ambient.   

 

 



 

 

Què passa?  
El plàstic és un problema per a la 

societat perquè és un material molt 

difícil  de reciclar. Una ampolla d’aigua 

pot tardar fins a 500 anys en 

descompondre’s!  

Fabriquem 400 milions de tones l’any 

i 300 milions de tones són de rebuig. 

Els humans en fem un mal ús. Per 

això és important reciclar. 

Per què passa? 

Això passa perquè des de l’inici de la 

seva producció, la dècada dels 50, 

fins a l’actualitat el seu consum no ha 

deixat d’augmentar. El plàstic és un 

dels materials més utilitzats, ja sigui 

per envasos, carcasses o altres.  A 

més a més el plàstic és molt difícil de 

reciclar. 

“L’aigua i la terra, els dos fluids 

essencials dels que depèn la 

vida, s’han convertit en llaunes 

globals de brossa”.  

Jacques Costeau  

Com afecta al medi?  

El plàstic contamina la major part del 
món. Afecta als rius, al sòl, als mars, a 
l’atmosfera… Hi ha 5 illes de plàstic en 

els nostres oceans, la més gran ocupa 
com França, Alemanya i Espanya 

plegades. Desgraciadament aquesta 
porqueria arriba a nosaltres. 

La nostra salut empitjora per 

culpa dels nostres actes. Quina 

vergonya! 

 

 

 

Què podem fer?  

Algunes accions que podem fer 

perquè el món no estigui contaminat 

pels plàstics (envasos, bosses, 

llaunes…) són: 

- Reduir. 

- Reciclar. 

- Reutilitzar. 

- Prohibir la venta de bosses de 

plàstic. 

- Fabricar menys plàstic. 

- No llençar residus plàstics al mar. 

- Prohibir la venta de plàstics d’un sol 

ús: bastonets, coberts i plats, 

canyetes, etc.. 

- Fer la compra amb el tàper personal 

Adreces d’interès 

Home, de Steve Cutts: 

https://www.youtube.com/watch?v=

bR2X6sqsAiY 

Illes de plàstic, Info K:  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/in

fok/illes-de-plastic/video/5759103/ 

Un món de plàstic, Diari Ara: 

https://llibreria.ara.cat/dossier/60-

un-mon-de-plastic 
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