
Fitxa per al monitor

Fitxa del taller 

L’aquari
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què aprendrem?

•	 Ser conscients de la quantitat de plàstics i microplàstics que es troben a la mar i que arriben a les 
nostres platges

•	 lligar ciència i art com a mètode de conscienciació ambiental.

durada: Lloc? edats Tipus d’activitat

60 minuts * a l’aula 10-16 anys Creativa

*pot allargar-se el que es vulgui i fer-la en diversos dies

Com ho farem?

aquest és un taller de creativitat. la idea és decorar la part externa de l’escola o del club o del 
passeig marítim del nostre poble amb una exposició d’escultures fetes amb deixalles marines que 
hem trobat després de fer una neteja a la platja o al port i algunes que portem de casa.

Us proposem fer un «aquari» amb diferents animals, algues marines, vaixells de vela... que es pugi 
posar a l’entrada de l’escola o del Port o el passeig marítim. també podem demanar una xarxa ve-
lla d’algun pescador i omplir-la amb animals «inventats» amb deixalles. l’objectiu és conscienciar 
a les persones que passen per davant de l’escultura de la quantitat de deixalles que es troben al 
mar i que moltes vénen de casa nostra. Farem un cartell explicant què és l’escultura i qui l’ha fet. 

aquestes són algunes idees que es poden adaptar als llocs que tingueu a la vostra escola per a 
col·locar exposicions d’aquest tipus:

exemple d’un aquari fet amb deixalles trobades a la 
platja. autor:  Jon love

exemple de medusa feta amb deixalles http://www.
laconexionusa.com/noticias/20171214131653_
lc13165314.asp

http://www.laconexionusa.com/noticias/20171214131653_lc13165314.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20171214131653_lc13165314.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20171214131653_lc13165314.asp
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passos:

•	 - recollir deixalles fent una mini-neteja de platja i portant envasos i materials de casa. també po-
dem acumular les deixalles que produeix l’escola.

•	 - amb les deixalles que tenim pensar amb els alumnes quins animals farem i com els distribuirem 
a l’espai.

•	 - ens posarem mans a l’obra i comencem a construir els nostres animals.

•	 - Hem de fer un cartell explicant l’objectiu de l’escultura. 

•	 - Un cop construïts, muntarem entre tots l’escultura.

maTeriaL: 

•	 deixalles trobades o que portem de casa

•	 Material de papereria: temperes, tisores, celo...

•	 imaginació!




