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Fitxa d’Activitat 
 
Títol de l’Activitat 

Aigua i Energia 
 
Organització de l’activitat 

Qui l’Organitza Àmbit Educació per a 
la Justícia Global 

Persona 
responsable 

▪ Laia Sánchez 
▪ Christiano Vargas 

 
Objectius de l’activitat 

▪ Reflexionar sobre el malbaratament energètic i d’altres subministraments. 
▪ Conèixer i posar xifres al consum elèctric.  
▪ Reflexionar sobre la necessitat de crear hàbits d’eficiència energètica. 

 
Realització temporal 
Dia 06/11/2020 Moment (matí, tarda...) Vespre 

Hora d’iniciació 
prevista 19:45h Hora de finalització 

prevista 20:30h 

 
Realització espaial 
Espais on està previst 
realitzar-la En línia (per les restriccions arran de la covid-19). 

Necessitats logístiques 
a l’espai Micròfon i càmera per part dels participants. (La càmera és opcional) 

Ambientacions 
necessàries i previstes - 

 
Organització dels participant, previsió de participació, paper dels participants 
 

Després de la xerrada de la Jornada els participants es dividiran a l’atzar en tres grups per fer 
els tallers.   
 

 
Relació amb el Centre d’Interès / Eix d’Animació – Motivació de l’Activitat 
 

En el marc de la Jornada Mirem més enllà dedicada al consum responsable tractarem els 
àmbits de la mobilitat, l'allotjament i la banca a través del debat d'alguns aspectes que poden 
ser recurrents i quotidians en el si dels clubs i centres d'esplai. 
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Desenvolupament de l’activitat 
Preparació prèvia 
in-situ Repassar les preguntes que ens permetran dinamitzar l’activitat. 

Inici de l’activitat 
(presentació) 

 

Els parlarem sobre el consum responsable en el si de l’aigua i l’energia, 
fent-los notar la importància d'aquestes accions quotidianes en les que 
potser no hi prestem tota l'atenció que seria necessària. Per començar 
contextualitzarem que tots i totes som “Aigua i energia”. 
 

Desenvolupament 

 

Es proposa una dinàmica en tres parts (aproximadament uns 5 minuts per 
cada una d’elles).  
 
Es demanarà als participants que facin un tomb ràpid per casa per 
comptar tots aquells dispositius que tenen connectats i no estan fent 
servir (standby). Tot seguit farem el mateix  exercici pensant en allò que 
passa als  locals del nostre centre o club d’esplai. Farem servir el següent 
enllaç per fer els càlculs corresponents i analitzarem les dades recollides 
amb la comparativa d’un viatge en avió. Per acabar aquesta part posarem 
en comú estratègies per reduir el consum (que segons la IDAE correspon 
a un 10.7% del total). 
 

En el marc del consum en el si de l’esplai conduirem el debat al consum 
en subministraments: aigua, llum, climatització... parlant d’element 
concrets com aixetes, cisternes, calderes, bombetes, radiadors, sistemes 
d’aïllament, companyies elèctriques, trams d’aigua... 
 
Aportarem un valor afegit posant sobre la taula la responsabilitat i el 
consum de dades i ús de les xarxes WIFI. Com funcionen, es creen , es 
transporten s’emmagatzemen?   
 

Final (conclusió) 
 

Farem una posada en comú d’allò que s’emporten i què els ha sorprès 
més. 
 

 
Recursos necessaris 

Llistat de material 
fungible ▪ Cap 

Llistat de material 
logístic 

▪ Cap 
 

Llistat de materials 
a preparar ▪ Enllaços a compartir durant la dinàmica. 

Persones 
necessàries per 
realitzar l’activitat i 
rols 
 

▪ Persona moderadora del taller 

 

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/calculadora/consumo-stand-by
http://flight2fart.com/
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Fitxa d’Activitat 
 
Títol de l’Activitat 

Mobilitat, Allotjament i Economia 
 
Organització de l’activitat 

Qui l’Organitza Àmbit Educació per a 
la Justícia Global 

Persona 
responsable ▪ Joan Morte i Villoro 

 
Objectius de l’activitat 

▪ Reflexionar sobre el consum responsable en el si de la mobilitat en els centres d'esplai. 
▪ Reflexionar sobre el consum responsable en el si de la banca en els centres d'esplai. 
▪ Reflexionar sobre el consum responsable en el si dels allotjaments en les sortides dels 

centres d'esplai. 

 
Realització temporal 
Dia 06/11/2020 Moment (matí, tarda...) Vespre 

Hora d’iniciació 
prevista 19:45h Hora de finalització 

prevista 20:30h 

 
Realització espaial 
Espais on està previst 
realitzar-la En línia (per les restriccions arran de la covid-19). 

Necessitats logístiques 
a l’espai 

Micròfon i càmera per part dels participants i accés al web 
"menti.com". (La càmera és opcional) 

Ambientacions 
necessàries i previstes Compartir la pantalla mentre es fa el joc-reflexió. 

 
Organització dels participant, previsió de participació, paper dels participants 
 

Després de la xerrada de la Jornada els participants es dividiran a l’atzar en tres grups per fer 
els tallers.   
 

 
Relació amb el Centre d’Interès / Eix d’Animació – Motivació de l’Activitat 
 

En el marc de la Jornada Mirem més enllà dedicada al consum responsable tractarem els 
àmbits de la mobilitat, l'allotjament i la banca a través del debat d'alguns aspectes que poden 
ser recurrents i quotidians en el si dels clubs i centres d'esplai. 
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Desenvolupament de l’activitat 
Preparació prèvia 
in-situ Preguntes al "menti.com" i pantalla compartida. 

Inici de l’activitat 
(presentació) 

 

Els parlarem sobre el consum responsable en el si de la mobilitat, 
l'allotjament i la banca en els clubs i centres d'esplai, fent-los notar la 
importància d'aquestes accions quotidianes en les que potser no hi 
prestem tota l'atenció que seria necessària. 
Dit això, els recordarem que tinguin a mà el web "menti.com". 
 

Desenvolupament 

 

Cada tema l'introduirem a través d'un tipus de pregunta diferent a 
menti.com. Els farem respondre i, amb els resultats davant, debatrem 
sobre el tema en qüestió. 
 
1. Desplaçaments: Quan fem sortida amb famílies i/o monitors/es... 
- Cadascú va amb el seu cotxe. 
- Organitzem autocars. 
- Busquem llocs amb tren per donar-li prioritat. 
 
Preguntes per al debat: 
- Teniu en compte l'impacte medioambiental? 
- Genereu consciència a infants, joves i famílies? 
- Quan aneu a comprar material, menjar o us desplaceu per anar a 
reunions, com ho feu? 
 
2. Els diners de l'esplai els tenim a... 
- Banc Sabadell 
- CaixaBank - La Caixa 
- Banco Santander 
- Caixa d'Enginyers 
- Caixa local 
- Triodos Bank 
- Bankia 
- BBVA 
- Fiare 
- No ho sé. 
- En efectiu a una caixa a la sala de monis. 
- Altres 
 
Preguntes per al debat: 
- Per què els teniu aquí? 
- Teniu possibilitat de fer un canvi? De qui depeneu? 
- Teniu en compte d'on provenen i/o on van els vostres diners? 
- Genereu consiència als infants, joves i famílies? 
 
3. Què teniu en compte quan reserveu una casa? (pregunta oberta) 
 
Preguntes per al debat: 
- Teniu en compte el transport per arribar-hi? 
- Sabeu l'empresa a la que pertany? És responsable? 
- Utilitza energies renovables? 
- Quin impacte té a l'entorn on se situa? 
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Final (conclusió) 

 

Al final de tots els debats els preguntarem si tenen alguna qüestió i els 
emplaçarem a consultar el manual que després els presentarem i que 
haurem elaborat com a Àmbit. 
 

 
 
Recursos necessaris 

Llistat de material 
fungible ▪ Cap 

Llistat de material 
logístic ▪ Web "menti.com". 

Llistat de materials 
a preparar ▪ "menti.com" i fitxa d'activitat. 

Persones 
necessàries per 
realitzar l’activitat i 
rols 

▪ Persona moderadora del debat i que projecti els resultats del 
"menti.com". 
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Fitxa d’Activitat 
 
Títol de l’Activitat 

Producció, Consum i Residus 
 
Organització de l’activitat 

Qui l’Organitza Àmbit Educació per a 
la Justícia Global 

Persona 
responsable 

▪ Marta Rams 
▪ Arnau Subias 

 
Objectius de l’activitat 

▪ Reflexionar sobre el consum responsable. 
▪ Reflexionar sobre la necessitat de crear hàbits de consum responsable. 
▪ Introduir les 7R. 

 
Realització temporal 
Dia 06/11/2020 Moment (matí, tarda...) Vespre 

Hora d’iniciació 
prevista 19:45h Hora de finalització 

prevista 20:30h 

 
Realització espaial 
Espais on està previst 
realitzar-la En línia (per les restriccions arran de la covid-19). 

Necessitats logístiques 
a l’espai 

Micròfon i càmera per part dels participants i material per escriure 
reutilitzat/reutilitzable. (La càmera és opcional) 

Ambientacions 
necessàries i previstes - 

 
Organització dels participant, previsió de participació, paper dels participants 
 

Després de la xerrada de la Jornada els participants es dividiran a l’atzar en tres grups per fer 
els tallers.   
 

 
Relació amb el Centre d’Interès / Eix d’Animació – Motivació de l’Activitat 
 

En el marc de la Jornada Mirem més enllà dedicada al consum responsable tractarem els 
àmbits de la mobilitat, l'allotjament i la banca a través del debat d'alguns aspectes que poden 
ser recurrents i quotidians en el si dels clubs i centres d'esplai. 
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Desenvolupament de l’activitat 
Preparació prèvia 
in-situ 

Repassar quines preguntes farem sobre els diferents blocs (definits per 
l’àmbit) de consum a tenir en compte quan facin l’activitat proposada. 

Inici de l’activitat 
(presentació) 

 

Els parlarem sobre el consum responsable en el si de la producció, el 
consum i la gestió de residus, fent-los notar la importància d'aquestes 
accions quotidianes en les que potser no hi prestem tota l'atenció que 
seria necessària. 
 

Desenvolupament 

 

Es proposa una dinàmica als participants en la que hauran d’analitzar què 
han consumit i quins residus han generat durant una excursió de cap de 
setmana del primer trimestre de l’any anterior. 
 
Després, en grup, posem en comú i reflexionem. 
 
Els dinamitzadors hauran d’anar llençant preguntes: 

- Era estrictament necessari el consum i el residu que hem 
generat? 

- Ho podríem haver reduït? 
 

Final (conclusió) 

 

Per acabar es proposarà el joc de trobar les R ocultes (backward 
induction). La proposta és treballar sobre un dels casos proposats a la 
dinàmica anterior i anar tirant del fil per parlar de les 7R (reflexionar, 
refusar, reduir, reutilitzar, reciclar, reparar i recuperar) i entendre-les com 
un hàbit de consum responsable. 
 
 

 
 
Recursos necessaris 

Llistat de material 
fungible ▪ Cap 

Llistat de material 
logístic 

▪ Exemples de material certificat: 
− Embolcall de paper FSC 
− Teixit amb etiqueta responsable 
− Aliment amb etiqueta responsable 
− ... 

 

Llistat de materials 
a preparar 

▪ Revisar preguntes sobre els diferents blocs de consum 
(alimentació, tèxtil i marxandatge, economia, material, transport i 
allotjament, energia i subministraments i gestió de residus) 

Persones 
necessàries per 
realitzar l’activitat i 
rols 

▪ Persona moderadora del taller 
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