
CANVI D’HÀBITS 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

- Comprem més roba que la 
necessària? Com s’elabora 
la roba que portem? Quines 
marques no tenen en 
compte els criteris de sos-
tenibilitat i de treball decent 
en l’elaboració dels seus 
productes?

- Quines CONSEQÜÈNCIES 
provoca la MODA IN en 
l’àmbit local i global?

CANVI 
DE MENTALITAT
PER QUÈ ESTÀ PASSANT?
 
- Quina mentalitat hi ha al 
darrera de les nostres com-
pres de roba compulsives 
i inconscients? 

- Quines CAUSES provo-
quen aquesta manera de 
pensar i de fer?

SUPERAR 
LES RESISTÈNCIES
QUÈ ENS IMPEDEIX 
CANVIAR? 

- Quins motius tenen els 
vostres amics i amigues per 
continuar comprant roba 
sense tenir en compte els 
danys que la seva producció 
provoca? 

- Quines RESISTÈNCIES a 
canviar els hàbits de fer 
compres compulsives i in-
conscients de roba podem 
esperar? Com les podem 
superar?

EINES PER AL CANVI
QUÈ ENS AJUDA 
A CANVIAR? 

- Què diuen les vostres 
amistats que els motivaria 
i els ajudaria a fer una com-
pra de roba més conscient? 

- Quin POTENCIAL (inicia-
tives, persones, entitats...) 
té el barri per ajudar-nos a 
canviar els hàbits que provo-
quen la compra compulsiva 
i inconscient? Quines altres 
iniciatives, persones o enti-
tats ens podrien ajudar?

Entra a l’eCOmetre i busca 
l’enquesta corresponent.

La trobaràs dins la temàtica 
Aspecte personal - vestuari.

ASPECTE PERSONAL
Vestuari 
Moda INsolidària INsostenible
Sou un grup d’un moviment de joves. Heu participat en una activitat de formació del 
moviment que us ha fet adonar que moltes vegades comprem roba de forma compul-
siva sense que la necessitem i que tampoc som conscients que moltes peces de roba 
s’elaboren provocant una important contaminació i l’explotació laboral de les persones 
que les confeccionen. Voleu saber en quines condicions s’ha elaborat la roba que porteu 
i conscienciar a les vostres amistats sobre aquesta problemàtica per poder triar sempre 
la roba amb criteris de sostenibilitat i treball decent i evitar el consum innecessari.

REPTES · posa’t en joc



CANVI D’HÀBITS 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

- Quins tipus de malbarata-
ment alimentari hi ha? Quin 
malbaratament alimentari 
hi ha al mercat? Fins a quin 
punt es malbaraten aliments 
a les llars? 

- Quines CONSEQÜÈNCIES 
provoca el malbaratament 
alimentari en l’àmbit local 
i global?

CANVI 
DE MENTALITAT
PER QUÈ ESTÀ PASSANT?
 
- Quina mentalitat hi ha al 
darrera del malbaratament 
alimentari? 

- Quines CAUSES provoquen 
el malbaratament alimen-
tari?

SUPERAR 
LES RESISTÈNCIES
QUÈ ENS IMPEDEIX 
CANVIAR? 

- Quins motius impedeixen a 
les persones del barri deixar 
de malbaratar aliments? 

- Quines RESISTÈNCIES a 
canviar d’hàbits per evitar 
el malbaratament podem 
esperar? Com les podem 
superar?

EINES PER AL CANVI
QUÈ ENS AJUDA 
A CANVIAR? 

- Què diuen les persones 
que treballen i compren al 
mercat que els motivaria i 
els ajudaria a evitar el malba-
ratament alimentari? 

- Quin POTENCIAL (inicia-
tives, persones, entitats...) té 
el barri per ajudar-nos a can-
viar els hàbits que provoquen 
el malbaratament alimen-
tari? Quines altres inicia-
tives, persones o entitats ens 
podrien ajudar?

Entra a l’eCOmetre i busca 
l’enquesta corresponent.

La trobaràs dins la temàtica 
Alimentació - Malbarata-
ment alimentari.

ALimENTACió
malbaratament 
alimentari 
Sou un grup de joves d’una entitat ecologista. Acabeu de participar en una manifes-
tació multitudinària i esteu molt animats perquè us adoneu que si aconseguiu ser 
molts podreu canviar moltes coses. Us pregunteu què podríeu fer per animar altres 
joves que coneixeu a participar en la campanya contra el malbaratament alimentari 
que voleu fer al mercat del barri.

REPTES · posa’t en joc



CANVI D’HÀBITS 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

- Quins hàbits de compra 
d’aliments tenen les per-
sones que viuen al barri? 

- Quines CONSEQÜÈNCIES 
provoquen en l’àmbit local 
i global?

CANVI 
DE MENTALITAT
PER QUÈ ESTÀ PASSANT?
 
- Quina mentalitat hi ha al 
darrera dels nostres hàbits 
de compra? 

- Quines CAUSES provoquen 
aquesta manera de pensar?

SUPERAR 
LES RESISTÈNCIES
QUÈ ENS IMPEDEIX 
CANVIAR? 

- Quins motius impedeixen 
a les persones del barri a 
canviar els seus hàbits de 
consum d’aliments? 

- Quines RESISTÈNCIES a 
canviar d’hàbits podem espe-
rar? Com les podem superar?

EINES PER AL CANVI
QUÈ ENS AJUDA 
A CANVIAR? 

- Què diuen les persones del 
barri que els ajudaria i els 
motivaria a canviar els seus 
hàbits de compra? 

- Quin POTENCIAL (inicia-
tives, persones, entitats...) té 
el barri per ajudar-nos a can-
viar els hàbits i la mentalitat 
dels veïns i veïnes? Quines 
altres iniciatives, persones o 
entitats ens podrien ajudar?

Entra a l’eCOmetre i busca 
l’enquesta corresponent.

La trobaràs dins la temàtica 
Alimentació - Compra 
d’aliments conscient.

ALimENTACió
Compra d’aliments 
conscient 
A la classe de ciències heu fet un test per calcular la vostra petjada ecològica i heu vist 
que necessitaríem de 3 a 5 planetes si tothom consumís com vosaltres. Heu decidit 
centrar-vos en el consum alimentari i voleu fer una campanya al barri perquè els veïns 
i veïnes prenguin consciència que cal canviar els seus hàbits de compra d’aliments.

REPTES · posa’t en joc



CANVI D’HÀBITS 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

- Quins tipus d’embolcalls 
utilitzen els nois i noies 
del centre per embolicar 
l’esmorzar? Quants porten 
begudes en ampolles de 
plàstic d’un sol ús? 

- Quines CONSEQÜÈNCIES 
provoquen les ampolles de 
plàstic i els embolcalls en 
l’àmbit local i global?

CANVI 
DE MENTALITAT
PER QUÈ ESTÀ PASSANT?
 
- Quina mentalitat hi ha al 
darrera d’aquesta mania 
d’usar ampolles de plàstic 
i embolcalls innecessaris que 
generen un munt de deix-
alles? 

- Quines CAUSES provoquen 
aquesta manera de pensar 
i de fer?

SUPERAR 
LES RESISTÈNCIES
QUÈ ENS IMPEDEIX 
CANVIAR? 

- Quins motius tenen els nois 
i les noies del centre per no 
fer servir la carmanyola i la 
cantimplora? 

- Quines RESISTÈNCIES a 
canviar els hàbits d’utilitzar 
ampolles de plàstic i em-
bolcalls innecessaris podem 
esperar? Com les podem 
superar?

EINES PER AL CANVI
QUÈ ENS AJUDA 
A CANVIAR? 

- Què diuen els nois i noies 
del centre que els motivaria 
i els impulsaria a portar car-
manyoles i cantimplores? 

- Quin POTENCIAL (inicia-
tives, persones, entitats...) té 
el barri per ajudar-nos a can-
viar els hàbits i la mentalitat 
de l’alumnat? Quines altres 
iniciatives, persones o enti-
tats ens podrien ajudar?

Entra a l’eCOmetre i busca 
l’enquesta corresponent.

La trobaràs dins la temàtica 
Deixalles - Objectes d’un sol 
ús.

dEixALLES
Objectes 
d’un sol ús 
Sou el grup verd d’un institut. Us heu adonat que la majoria de companys i compa-
nyes utilitzen embolcalls d’un sol ús per embolicar l’esmorzar i ampolles de plàstic per 
a l’aigua que acaben a la paperera. Voleu fer una campanya de conscienciació perquè 
facin servir carmanyoles i cantimplores per evitar deixalles innecessàries.

REPTES · posa’t en joc



CANVI D’HÀBITS 
QUÈ ESTÀ PASSANT? 

- Quant de temps passen 
els nens i nenes de l’esplai 
davant d’una pantalla? Quin 
tipus d’activitats hi fan? 

- Quines CONSEQÜÈNCIES 
pot provocar aquest ús ex-
cessiu de les eines digitals en 
els nens i nenes?

CANVI 
DE MENTALITAT
PER QUÈ ESTÀ PASSANT?
 
- Quina mentalitat hi ha al 
darrera d’aquesta mania 
d’estar sempre pendents de 
les pantalles? 

- Quines CAUSES provoquen 
aquesta manera de pensar 
i de fer?

SUPERAR 
LES RESISTÈNCIES
QUÈ ENS IMPEDEIX 
CANVIAR? 

- Què impedeix als infants de 
l’esplai deixar d’estar pen-
dents del mòbil? 

- Quines RESISTÈNCIES a 
canviar el costum d’estar 
sempre pendents del mòbil 
podem esperar? Com les 
podem superar?

EINES PER AL CANVI
QUÈ ENS AJUDA 
A CANVIAR? 

- Què diuen els nois i noies 
de l’esplai que els motivaria 
i els impulsaria a deixar de 
banda el mòbil? 

- Quin POTENCIAL (inicia-
tives, persones, entitats...) té 
el barri per ajudar-nos a can-
viar els hàbits i la mentalitat 
dels infants i de les famílies? 
Quines altres iniciatives, per-
sones o entitats ens podrien 
ajudar?

Entra a l’eCOmetre i busca 
l’enquesta corresponent.

La trobaràs dins la temàtica 
Tecnologia - Addicció a les 
pantalles.

TECNOLOgiA
Addicció 
a les pantalles 
Sou un grup de monitors de l’esplai. Esteu preocupats perquè malgrat els vostres es-
forços per avisar als infants i a les seves famílies sobre l’ús excessiu del mòbil, molts 
infants es passen més estones pendents del mòbil que de les activitats que els pro-
poseu i els costa relacionar-se amb els companys/es del seu grup. Us pregunteu què 
podeu fer per canviar aquesta situació.

REPTES · posa’t en joc


