
 

OBJECTIUS DELS GREEN THINKERS 

PLASTIC PROBLEMS 
GREEN THINKERS 

El nostre projecte:  
PLASTIC PROBLEMS 

En primer lloc us volem fer arribar que el producte final d’aquest 

projecte consisteix amb la fusió del treball de dos grups.  

Un dels grups va fer un curtmetratge relacionat amb la mala gestió 

dels plàstics en el dia a dia. Mentre que un altre decidí crear una web 
informativa relacionada amb la contaminació de la mar, provocada 

per plàstics. 

Ens tenir els projectes quasi acabats decidirem fusionar-los, de 

manera que la web dedicà un dels seus apartats al curtmetratge. 

Educar en la gestió del 
plàstic, en qualsevol 
àmbit, però sobretot en 

el de la mar. 

Proporcionar 
informació rellevant 
relacionada amb la 
contaminació per 

plàstics. 

P R O J E C T E :  I M P U L S O R S  D E L  C A N V I  

Presentació 
Green Thinkers som un grup 
d’alumnes de l’escola Es Liceu, que 
cursam el segon curs de la Formació 
Professional Bàsica d’Informàtica. Els 
nostres noms són: Roman, Marc, 
Cristau, Ismael, Iván, Paco, Tarek, 
Juan Antonio i Jesús. 

Enguany en algunes de les matèries 
hem treballat per TG’s (Treballs 
Globalitzats), quan ens presentaren 
aquest projecte ens va semblar prou 
interessant i motivador, per tant, 
decidírem formar part del moviment 
impulsors del canvi! 

De manera que durant 5 setmanes 
hem treballat interdisciplinarment a 
Ciències aplicades, a Comunicació i 
societat i Operacions auxiliars per a la 
configuració i l’explotació de sistemes 
informàtics. 

Conscienciar als 
ciutadans de l’entorn 
(sobretot marí), a 
conseqüència de l’acció 
devastadora de l’ésser 
humà. 
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IMPULSORS DEL CANVI ES LICEU 2018 

TG: tasca interdisciplinar 
A Ciències aplicades ens presentaren el projecte 

impulsors del canvi per salvar els oceans. Amb un 
100% de vots a favor iniciàrem la recerca d’informació. 

 

Quines matèries hi han participat durant 
aquestes 5 setmanes? 

 
- Ciències Aplicades: 6 hores setmanals, durant 

aquestes sessions hem fet la recerca 

d’informació i la creació del projecte. 
- Comunicació i societat: Ha participat 

puntualment i hem fet la traducció de la web a 
l’anglès.  

- Operacions auxiliars per a la configuració i 
l’explotació de sistemes informàtics: 2 hores 

setmanals i hem fet la configuració de la web. 
- Per a la creació del curtmetratge hi dedicàrem 

algunes tardes, en horari extraescolar. 

1. Creació dels grups de feina i elecció del nom 
del grup. 

2. Pluja d’idees, recerca d’informació i possibles 
propostes. 

3. Transmissió de la idea al professorat i decisió 
final. 

4. Realització del producte final: recerca 
d’informació, comprensió, debats, anàlisi de 
la situació, aprenentatge, treball cooperatiu, 
programació, traducció de textos, ... 

5. Entrega del projecte al professorat per a la 
posterior avaluació. 

6. Presentació del projecte al concurs impulsors 
del canvi. 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
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IMPULSORS DEL CANVI ES LICEU 2018 

• Com sorgí la idea inicial?  
• Voldríem arribar fins ... 

• Anècdotes 
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De fet, us volem fer arribar que gràcies a 
l’associació Ondine, hem pogut presentar el nostre 
projecte a IB3 televisió, ens varen fer una 
entrevista, en la que breument el poguérem 
explicar. 

Per altra banda, també, el passat 26 d’abril el 
presentàrem a les jornades d’intercanvi 
organitzades per l’Unió de cooperatives. Quan els 
professors en proposaren participar, sens dubte 
vam acceptar. 

Una de les anècdotes mentre gravàvem, fou que la 
gent del voltant ens demanava en què consistia; 
moment en el que aprofitàrem per explicar-los la 
tasca. La majoria ens va felicitar per la nostra 
inicitiava! 

PRODUCTE FINAL 
Per últim, us adjuntam l’enllaç de la nostra web per tal de 
que pogueu visitar-la i, també, si voleu ens podeu ajudar a 
difondre-la! 
 

https://plasticproblems.000webhostapp.com/ 
 

ESPERAM QUE US AGRADI! 
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En ambdós casos la idea del projecte va sorgir 
de manera col·lectiva dins cada grup de feina, i 
en el cas del curtmetratge varen aprofitar que dos 
membres del grup disposaven de material prou 
especialitzat, com per poder dur-lo terme. 
Consideràrem que eren tasques alternatives i 
atractives, per aconseguir transmetre els nostres 
objectius. 

La nostra idea és arribar al major nombre de 
persones, per aquest motiu decidirem realitzar 
aquests projectes, una pàgina web i un 
curtmetratge, que hem inserit dins la web. 
Consideram que la informació en xarxa és aquella 
que pot arribar més lluny i en un espai menor de 
temps. 


