
 

PROPOSTA 
DIDÀCTICA 

 
13. Taller de reciclatge 

DESCRIPCIÓ Aquesta proposta té com a objectiu prendre consciència del respecte cap a les costes del 
mars i oceans. Degut a l’augment constant de la contaminació, tant a nivell terrestre com 
aquàtic, és més necessari que mai que ajudem entre tots a mantenir les platges netes i 
comprendre el valor del reciclatge. Per això, l’activitat consisteix en la recollida de residus de 
les diferents platges de Formentera. 
Durant la següent sessió, amb totes les deixalles que hem trobat a la platja, elaborarem 
material que ens pugui ser útil pel centre o per casa. 

CENTRE D'INTERÈS Platja i centre educatiu 

ITINERARIS 
CORRESPONENTS 

Platja – Centre Educatiu 

NIVELL Primària – ESO – Batxillerat. 

OBJECTIUS • Prendre consciència del respecte cap al Medi Ambient. 
• Netejar les platges de la nostra Illa. 
• Reciclar deixalles que ens trobem a la platja per utilitzar-les a l’aula o a casa. 
• Donar un segon ús a objectes obsolets o que es trobaven tirats a la platja. 
• Valorar la importància del reciclatge. 

CONTINGUTS • Les platges de Formentera. 
• El reciclatge. 
• La creativitat. 
• El respecte cap al Medi Ambient. 
• L’Educació Ambiental. 

METODOLOGIA La recollida de residus de la platja es durà a terme a través de tota la classe i durant la segona 
sessió, és formaran parelles per treballar de manera cooperativa en l’elaboració de materials 
útils per la casa o pel centre. 

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació 
que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

TEMPORALITZACIÓ Dia 1: Recollida de fems a la platja.  
Dia 2: Sessió dins l’aula per reciclar els materials útils recollits de la platja 

MATERIALS Bosses de fems per reciclar. 
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