
Descobreix l’exposició amb aquest fulletò.
Hi ha nou estacions marcades amb el símbol 
del llapis. Busca-les! En elles podràs recollir 
informació, investigar i dibuixar. 
Ens ajudes?

Pregunta 1

Des de fa més de 25 anys se celebra a tot 
el món el Dia Internacional de Neteja de les 
Platges. Arrodoneix els objectes que es troben 
amb més freqüència.

Pregunta 3

Cada any s’aboquen al mar més de 8 milions 
de tones de brossa. A l’actualitat, ja no queda 
un sol quilòmetre quadrat d’aigua de mar 
que estigui lliure de partícules de plàstic. 
La major part de la deixalla s’enfonsa fins al 
fons de l’oceà, una altra flota a la superfície 
o és arrossegada a la costa. Quants anys 
triguen aquests residus a desaparèixer? 

Mocador de paper:

Caixa de cartó:

Burilla:

Llauna d’estany:

Bolquer:

Ampolla de plàstic:

Pregunta 5

Els plàstics són productes valuosos, per això 
hem de fer-los servir amb cura. Reciclar vol 
dir utilitzar una altra vegada. Amb les 
ampolles velles de PET (abreviatura d’un 
plàstic anomenat ‘politereftalat d’etilè’) 
es poden fabricar moltes altres coses noves. 
En què podem convertir una ampolla de 
plàstic? 
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Pregunta 2

Molts animals confonen els plàstics amb 
menjar i queden enredats a les xarxes de 
pesca o en embolcalls de plàstic. Si els 
peixos poguessin parlar, què dirien sobre tota 
aquesta brossa? Escriu el què pensen a les 
bafarades!

Pregunta 4

Mira els objectes de plàstic dels diferents 
oceans que hi ha entre les restes marines 
de la part superior de l’exposició.

Veus algun objecte que et resulti familiar? 
Dibuixa’l.

Pregunta 6

El monstre de les bosses de plàstic està fet 
de bosses de plàstic. Quan s’aixeca, ens 
recorda la gran quantitat de bosses de plàstic 
de rebuig que acaben al mar o en un riu. 
Com t’imagines al monstre? Fes un dibuix 
i pinta’l! 
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Anotació 7

Els ‘nurdles’ són petites partícules de plàstic 
rodones, amb un diàmetre aproximat de 2 mm, 
amb elles es fabriquen tota mena d’objectes 
de plàstic. Aquestes petites partícules acaben 
fàcilment a l’oceà i a les platges. 

Pregunta 8

Què puc fer a partir d’ara per reciclar? 

Organitza: Alineats amb: Amb el suport de:


