PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS DEL MARESME

Taller per actes:
LLAUNA, BRIC ... I CANTA BINGO!

L’objectiu del taller, destinat a grups de gent gran, és que els participants puguin conèixer de
manera lúdica i dinàmica la gestió dels residus a la comarca del Maresme.
El taller s’inicia amb una primera fase introductòria, en la que es presenta el concepte de
residus, quina és la seva gestió i posterior tractament i es resolen possibles dubtes sobre la
seva recollida selectiva. Es presenten dades reals de generació de residus a la comarca i es
reflexiona sobre el paper de la ciutadania en el bon funcionament del sistema.
A continuació, es convida als participants a jugar a un bingo ben especial: el bingo dels
residus! Cada participant es podrà crear la seva pròpia butlleta, i quantes més butlletes es
tinguin, més premis es podran aconseguir!
El taller està pensat per a grups tancats i per ser realitzat en un espai interior (sala d’actes,
aula...).
Finalitat:





Introduir el concepte de residu
Conèixer la gestió dels residus al Maresme i la seva recollida selectiva
Resoldre dubtes sobre la separació de residus
Reflexionar sobre la importància del paper de la ciutadania en la gestió de residus

.

Col·lectiu al què s’adreça:
Gent gran
Preu: gratuït

Temporalització: Durada 1h 30 minuts
Activitats complementàries opcionals: Visita al Centre
Integral de Valorització de Residus del Maresme

Carrer de la Teixidora, 83, 08302, Mataró (Barcelona)
Tel: 937411030 Fax:937411265
https://maresmecircular.cat/un-volt-als-residus/

rgracia@cresidusmaresme.com

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS DEL MARESME

Taller per actes:
LUDOBROSSA

Aquesta activitat, destinada a públic familiar, proposa una ludoteca de gran format sobre els
residus. Inclou diversos jocs: un dominó, un joc de bitlles, un puzzle, un joc de pesca i un joc
d’endevinar. Amb aquests jocs els que els participants podran descobrir el món dels residus
alhora que juguen i es diverteixen. Es treballen els diferents tipus de residus i la seva
recollida selectiva.
La Ludobrossa s’ofereix en dos formats. El primer, de mida més reduïda, es proposa per
poder ser realitzat en fires o esdeveniments en espais delimitats. El segon format, que inclou
tots els jocs, es proposa per realitzar-se en espais oberts a l’aire lliure.
Finalitat:




Introduir el concepte de residu
Conèixer la gestió dels residus al Maresme i la seva recollida selectiva
Resoldre dubtes sobre la separació de residus

Col·lectiu al què s’adreça:
Públic familiar
Preu: gratuït

Temporalització: El taller no té una durada definida, ja que
usuaris participen de manera espontània. La durada
màxima de la dinamització serà de 3h consecutives.
Activitats complementàries: Visita al Centre Integral de
Valorització de Residus del Maresme

Carrer de la Teixidora, 83, 08302, Mataró (Barcelona)
Tel: 937411030 Fax:937411265
https://maresmecircular.cat/un-volt-als-residus/

rgracia@cresidusmaresme.com

