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Taller 2019-2020: Escoles lliures de plàstics de un sol ús! 
Els pares i mares de les illes balears associats en AMIPAS, s'uneixen amb bones pràctiques a generar 
una campanya per a festes i activitats RESIDU ZERO!       

A través d'un taller ofert per BSP, en col·laboració amb FAPA Mallorca, els pares i mares reben suport per 
a dur a terme diagnòstic del seu estat i busquen i proposen alternatives a més d'establir compromisos a 
través d'un decàleg de bones pràctiques. 

Obert a la creativitat i els impulsos de les famílies i el professorat! 

BSP: Realitzarà infografies amb les conclusions dels tallers que les AMIPAS 
distribuiran a través de les seves xarxes als pares i mares. I promocionarà en les 
XARXES SOCIALS DE STM, els seus assoliments. 

Amb la col·laboració de FAPA Mallorca
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Taller 2019-2020: Escoles lliures de plàstics de un sol ús! 

El Programa Balears Sense Plàstic (BSP), és una iniciativa de la Fundació Save The Med que aborda la 

contaminació per plàstics, una de les majors amenaces per als nostres mars i oceans que posa en risc els 

ecosistemes naturals, socials i econòmics. 

A través del Programa Balears Sense Plàstic, ens tracem l'objectiu d'inspirar un moviment que impulsat per 

la comunitat involucri a individus, escoles, empreses, productors, acadèmia i autoritats locals, tots 

treballant junts per unes Balears 100% lliures de plàstics d'un 

sol ús (PPUU). 

En aquest sentit, BSP busca integrar en processos participatius 

a capes de la societat de diferents franges d'edat que puguin 

consolidar valors com la participació social, la regeneració 

ambiental i practiques tradicionals que que han estat presents 

en les generacions dels pradins i pradines.  

En la nostra organització el Programa Escolar Dues Mans sensibilitza i promou la reflexió en nens i joves, 

sobre com podem reemplaçar o reutilitzar el plàstic per a limitar la seva demanda en la nostra vida 

quotidiana, així com com podem evitar que els plàstics acabin en la naturalesa. Inspira i capacita als 

alumnes per a trobar solucions innovadores als problemes més comuns causats per la contaminació 

plàstica.  

Es la nostra intenció que els nins/es i joves es sentin recolçalts en les seves sensibilitats per la familia. En els 

darrers anys hem vist el creixement de la conciencia ambiental en les illes, tot aixo es producte, primer de 

tot de la feina feta per agrupacions ecologistas de llarga data i per altre, a nivel global, per la 

preocupació de un gran número de cientifics per el increment del escalfament climatic i les condicions dels 

nostres mars, en el cas del mar mediterràni, ens trobem amb un dels mars mes contaminants del món.  

Ens trobem en una conjuntura. Al nostre favor tenim l'acabada d'aprovar Llei de Residus i Sòls 

Contaminats de les Illes Balears que planteja la prohibició d’articles plàstics molt 

contaminants, però hem d'anar més enllà i consolidar un conjunt de pràctiques que 

de manera consensuada aportin garanties de millora. BSP Introdueix la innovació 

social com a motor de canvi de comportaments necessaris per a l'enfortiment d'una 

comunitat que desenvolupi arrelament amb sentit de pertinença. 



A través d'aquesta iniciativa BSP, en col·laboració amb FAPA Mallorca, convida a famílies i docents a unir-se 

al desafiament i prendre accions per a eliminar l'ús indiscriminat dels plàstics d'un sol ús. 

OBJECTIUS:  

Generar una campanya d'impacti social que produeixi canvis de comportament en les activitats 

programades per les famílies relacionats amb l'ús de plàstics d'un sol ús. 

CONTINGUTS: 

•El Sistema de Gestió de Residus a Balears

•La Llei de Residus Urbans i Sòls contaminants

•Anàlisis del Context i alternatives

•l'arbre dels problemes i de les solucions.

Punts Claus: 
Coneixement previ per famílies i professors: no és necessari un coneixement previ, nomès cal que siguen 

•experts en el seu entorn!. Sobre impacte ambiental i alternatives als plàstics, depenent del coneixement, 

de cada participant oferim una orientació més o menys completa.

•Tallers: 2 hores - Nombre participants: min 20 - max 80 en total

•Rol de l'equip Save the Med:

•Comptem amb extensos coneixements sobre la problemàtica de contaminació per plàstics (sobretot a

nivell local) i els seus impactes en el món marí.

•Experiència amb l'elaboració de projectes educatius i interactius amb els estudiants sobre el món marí i

la contaminació per plàstic.

•Oferim d'una banda, una completa orientació de disseny i implementació de canvis de consum com

també un suport, únicament a base de consultes tècniques.

•Cost: el suport per part de Save the Med és gratuït

•Inscripcions i més informació: www.fapamallorca.org/bsp - info@fapamallorca.org

Calendari:

• 2019 Octubre: Inscripcions de les AMIPA interessades.

• 2019 Novembre: Elaboració dels calendaris.

• 2019 Desembre: Finalització de les propostes i prepararció en conjunt de necessitats i adaptaciones.

• 2020 Gener-Abril 2020: Realització dels tallers

• 2020 Juny-Juliol: Les AMIPA rebren un certificat de compromis de Bones Pràctiques

•Contacte: Tupa (coordinadora de projecte) tupa@savethemed.org 971 485 106
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