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Eix Artístic  
Es pot convidar a tots els membres de l’entitat, com deia 
abans a participar del concurs i de l’exposició. Aquest fet, 
la creació d’obres d’art, potencia la creativitat dels nens i 
joves i ajuda a desenvolupar la seva part artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació 
Cada cop al nostre planeta s’estan generant més i més deixalles. L’acu-
mulació d’aquestes s’està convertint en un problema ja que se’ns aca-
ben els espais, els llocs, les zones... Poc a poc es busquen solucions 
seguint conceptes com: el reciclatge, però... i si busquem la seva reutilit-
zació? I si busquem la manera de convertit aquestes deixalles en obres 
d’art? 
Aquí entra en joc la nostra activitat, aquesta planteja la creació d’una 
exposició sobre la fauna del barri a partir de les deixalles que trobem en 
aquest. L’activitat dóna la oportunitat a tots els membres de l’entitat de 
poder participar i implicar-se en un projecte comú. 
 

Objectius educatius 

1. Desenvolupar la motricitat fina dels infants i la seva creativitat 
a partir de la creació de les diferents obres. 

2. Conscienciar-se del volum de deixalles que trobem al barri  i 
les seves possibilitats transformació.  
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Activitats 
Descoberta de l’entorn 

Per tal de conèixer el nostre barri i la seva situació vers 
les deixalles, proposem fer una visita pel barri (posterior 
preparació de l’equip) i descobrir aquelles zones més 
afectades per les deixalles. A partir d’aquesta visita volem 
que els infants i joves s’adonin de la situació i siguin ells 
els que denunciïn i informin a la resta de l’entitat de la 
problemàtica del barri. 

Recollida de deixalles 
A partir d’aquesta situació de denuncia, la nostra idea es 
convocar una nova sortida al barri. Guiats pel grup d’infants 
que havien fet la visita anterior, anirem als llocs i espais més 
afectats per les deixalles i es farà una recollida. Una molt 
bona proposta es fer-ho a partir d’una gimcana o d’un con-
curs per grups, per tal de dinamitzar l’activitat i crear una 
motivació externa. 
 
Creació d’obres d’art 
Després de recollir el conjunt de deixalles aquestes seran 
presentades a l’esplai i s’organitzarà un taller per transfor-
mar-les en obres d’art. Aquestes obres d’art tindran com a 
tema comú la fauna del barri. Els materials a utilitzar seran 
les deixalles i altres aportats per l’entitat. 
 
Exposició i/o concurs 
A partir de les creacions dels diferents membres de l’entitat 
crearem una exposició en algun espai públic d’aquesta i un 
posterior concurs per tal de valorar els resultats. 
La proposta és que les categories siguin de l’estil: el més 
original, la més elegant, etc. 
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Fauna Misteriosa al Barri 

Valoració 

• Motivació i interès mostrat vers l’activitat. 

• Grau d’implicació en la organització de l’activitat pro-
posada a l’eix artístic.  

• Canvis personals i/o col·lectius realitzats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

Espècies més perilloses del mediterrani: h p://
www.slideshare.net/quetxCB/poster-especies-
mes-perilloses-mar-9485176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexions amb altres activitats  

Per seguir aprofundint:  
• “Investiguem els residus que generem! “ 

• Bola d´alumini 

• Eureka! 

• “Taller de creació d’embolcalls reutilitzables. “ 

• Joc  envàs on vas 

• Gimcana del reciclatge 
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