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PAS 1

Registra l'equip enviant un correu 
a mari@savethemed.org. Et pots 
registrar abans de 
decidir sobre què 
tractarà el vostre 
projecte.

Decidiu com reduireu 
el consum de plàstic 
d'un sol ús i traça un 
pla.

Poseu el pla en acció. Mesura l'impacte i anota 
cada un dels 
passos que feis 
mitjançant 
notes, fotos o 
vídeos. 

Envia el projecte a Save 
The Med abans del 31 de 
maig. 

Sou oficialment Impulsors del 
Canvi! Tots els participants 
rebran un diploma, l'oportunitat 
d'aprendre sobre la vida marina, 
les eines utilitzades per estudiar-la i 
com és la vida d'un científic marí + altres sorpreses! 
Els equips amb més impacte tendran l'oportunitat 
de treballar amb el nostre equip audiovisual per a 
la producció d'un documental sobre el projecte. PAS 2

PAS 3
PAS 4

PAS 5

PAS 6
Mostra el projecte a la teva classe i trieu un 
nom per l'equip.

mailto:mari@savethemed.org
mailto:mari@savethemed.org


NORMES 

• Per a estudiants entre 8 i 14 anys de Mallorca. 

• Els estudiants formen un equip amb els seus 
companys i professors. 

• Recorda! Fes tantes fotos i vídeos com puguis durant 
projecte. Això ens facilitarà veure i avaluar el 
treball i l'esforç dels estudiants. Els vídeos que feu 
també es podran incloure al mini-documental si el 
projecte és escollit! 

• Tots els projectes han de ser obra pròpia dels 
estudiants. Si s'utilitzen imatges, vídeos i recursos 
d'altres, aquests han d'estar degudament 
assenyalats i l'autor del material acreditat. 

• Totes les inscripcions s'han d'enviar 

a mari@savethemed.org abans del 31 DE MAIG 
2021.
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L'OBJECTIU 
L'objectiu del projecte serà REDUIR la quantitat de plàstic que produeixen les empreses i/o utilitzen els consumidors en la vida 

quotidiana. Volem fomentar i promoure solucions que tenguin com a objectiu resoldre l'origen del problema de la contaminació 

per plàstic: la sobreproducció i consum excessiu de productes de plàstic i, en particular, de plàstics d'un sol ús. 

Baseu el projecte en les tres R més importants: 

               REBUTJA         REDUEIX           REUTILIZA 

Important: aquest projecte no se centra en el reciclatge, la neteja o la substitució d'articles de plàstic d'un sol ús per articles d'un 
sol ús d'un material diferent (per exemple paper o bioplàstic). NO es consideraran projectes que estiguin enfocats únicament en 
aquestes accions. El reciclatge i les neteges poden realitzar-se com a part complementària i de menor importància en el conjunt del 
projecte, però no s'han de considerar com a solucions a la contaminació per plàstic en si mateixos. Substituir un article d'un sol ús 
amb un altre article d'un sol ús d'un altre material causa nous problemes. L'objectiu d'aquest projecte és allunyar-nos del concepte 
d'un sol ús i avançar cap a la reutilització. 

Com podeu ajudar a 

les persones a utilitzar 

menys plàstic en la 

seva vida quotidiana?



MAXIMITZA EL TEU IMPACTE! 
Com més estudiants prenguin mesures i redueixin l'ús de plàstic, més podrem reduir junts la contaminació per plàstic i inspirar a 
que altres segueixin l’exemple! En desenvolupar el projecte, considera com podeu aconseguir un impacte ambiental positiu. Tots 
els projectes es compartiran a la nostra pàgina web i els equips que presentin els projectes més impactants tendran l'oportunitat 
d'aparèixer en un mini-documental mostrant el seu treball. En implementar el projecte, teniu en compte el següent: 

•Creativitat! Atreviu-vos a proposar idees divertides i innovadores per reduir l'ús de plàstic! 

• Reduir l'ús de plàstic i conscienciar, inspirar i educar les persones que t'envolten sobre els problemes dels 
productes d'un sol ús. Motiva-les perquè s'uneixin i prenguin mesures contra la contaminació per plàstic. 

• Baseu en DADES cada decisió que prengueu. Si tens dubtes o no estàs segur d'alguna cosa, l'equip d'experts a Save The Med 

sempre està disposat a aconsellar-te. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres! 

•Treballar de manera conjunta és sempre la millor manera d'avançar, no només entre els membres de l'equip, sinó amb tots 
els que t’envolten. 

•Mesura l'impacte abans, durant i en acabar el projecte i inclou les dades quan l'enviïs. Quant ajuda el projecte a reduir l'ús/
consum de plàstic? A quantes persones heu arribat? 

•Proporciona evidència dels esforços i resultats. Fes fotos, vídeos i escriu resums de la feina feta, amb qui heu parlat, a 
on heu anat. Explica'ns els contratemps i recorda sempre mesurar el teu impacte. Quanta més "evidència" hi hagi de les activitats 
i esforços, millor! 

•No cal que el projecte finalitzi abans de la data límit. Es fomenten els projectes a llarg termini i s'obtenen punts 

extra. Si planeges continuar amb el projecte després de la data límit, inclou-ne el pla i els resultats esperats en la presentació. 



CONSELLS 

BASEU-VOS EN LES HABILITATS 

Tothom és únic a la seva manera! Considera l'interès i talent 
dels membres de l'equip i pensa maneres creatives d'aplicar-
los en el desenvolupament del projecte. 

DRETS D'AUTOR 

Si s'utilitza el treball d'una altra persona (per exemple fotos o 
vídeos), s'ha d'acreditar apropiadament i demanar permís 
quan sigui necessari. S'ha de proporcionar un nom i un enllaç 
a l'arxiu original, p.ex. Crèdit de la foto: Lisa Ferrer.



Save The Med es reserva el dret a utilitzar el treball dels estudiants amb finalitat promocional en qualsevol 
mitjà. Tot el treball serà degudament acreditat als estudiants. L'escola és responsable de garantir que tinguin 
dret a compartir qualsevol imatge amb tercers. Els formularis d'autorització per als pares / mares / tutors 
seran proporcionats per Save The Med. 

COM PRESENTAR EL PROJECTE 
Simplement envia'ns el projecte a mari@savethemed.org abans de la data límit! 
Si heu reduït el plàstic a l'escola, inclou un informe que mostri com i quant s'ha reduir. Si heu fet un vídeo, una cançó o lloc web i 
canals de xarxes socials, inclou tots els enllaços. Si heu fet una obra d'art, heu organitzat un esdeveniment o heu realitzat 
presentacions i tallers pots fer-ne un vídeo o fotos i adjuntar-ho al correu electrònic. Si heu desenvolupat una proposta de negoci 
pots enviar-nos un document PDF, i així successivament. 
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RECOMPENSES 
Tots els participants rebran un diploma i la oportunitat d'aprendre 

sobre la fauna del mar Mediterrani, quines eines científiques s'utilitzen 

per estudiar-los i com és la vida d'un científic marí, juntament amb 

l'equip d'investigació i educació de STM *. (* El format de l'activitat 

dependrà de les possibilitats / limitacions actuals per garantir la 

seguretat degut al COVID i es coordinarà amb els professors). 

El vostre treball serà promocionat en línia i les classes que presentin 

els projectes més impactants treballaran amb l'equip audiovisual de 

Save The Med per produir un breu documental sobre el projecte 

realitzat! 

Participant en aquest projecte pilot, tots els estudiants i professors 

estan contribuint a el desenvolupament, millora i creixement de la 

iniciativa per als propers anys, i ajudant a propagar el moviment per 

un canvi positiu a les Illes Balears i més enllà! 

En el futur, esperem organitzar esdeveniments perquè tota la 

comunitat d'Impulsors del Canvi pugui reunir-se, compartir idees, 

inspirar i inspirar-se! 



COMPARTEIX LES  
TEVES FOTOS! 
Ens encantaria veure com avança el projecte i estarem encantats d'ajudar-

vos.Comunica el teu projecte mentre hi treballes! 

Envia'ns les teves fotos i/o comparteix-les en xarxes socials. 

Recorda: etiqueta'ns i empra els següents hashtags: 

@savethemedexpeditions 

@savethemed 

#Changemakersatsea 

#GeneracióSaveTheMed 

Preguntes? Posa't en contacte amb mari@savethemed.org. 
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PREGUNTES FREQÜENTS 

La inscripció és gratuïta? 

Sí, és completament gratis unir-se al projecte Impulsors del Canvi Junior. 

Qui es pot inscriure? 

El projecte està obert a tots els estudiants de Mallorca d'entre 8 i 14 anys. Hi ha una altra versió per a estudiants de 15 a 18 anys 
de totes les illes. Visita www.savethemed.org i www.changemakersatsea.com per obtenir-ne més informació! 

Ja tenim un projecte en marxa que s'ajusta als criteris! Podem presentar-lo si s'ha començat abans? 

Sí. El projecte pot començar en qualsevol moment, sempre que estigui dins l'any escolar 2020-2021. 

En quin idioma ha d'estar el projecte? 

El projecte pot estar en castellà, català o anglès. 

Què passarà amb el nostre projecte després? 

Tots els projectes es presentaran en línia.  Si hi ha possibles finançadors i / o inversors que trobin idees factibles entre els 
projectes, els estudiants podrien desenvolupar encara més els seus projectes, amb ajuda d'ells.  Tots els vostres esforços ens 
ajudaran a apropar-nos un poc més a un món sense plàstic ni contaminació a l’oceà! 

Quan podem visitar el vaixell? Com i quan es rebrà la recompensa? 

L'activitat està prevista per a juny de 2021. El format de l'activitat dependrà de les possibilitats / limitacions actuals per garantir la 
seguretat en temps de COVID. STM informarà a tots els mestres participants per correu electrònic tan prest com es decideixi. El 
2021, el més probable és que es faci en forma d'una exposició / taller interactiu per a estudiants.



El Projecte Impulsors del Canvi 2021 és possible 
gràcies a el suport de la Fundació Jesús Serra.



www.savethemed.org 

@savethemed

http://www.savethemed.org
http://www.savethemed.org

