
Impulsors pel canvi

 

Nosaltres un grup d'adolescents de l'Ies Porreres de 4tA, format per
Toni, Miquel, Pau i Bernat tots junts formam els "Eco Assessors"
tenim l’objectiu de consienciar a la població dels problemes que té el
consum excessiu de plàstics d’un sol ús i com evitar el seu ús. 

El títol del projecte és "Com evitar el consum de plàstic  d'un sol ùs? "

La idea principal del projete és evitar el consum de plàstic d'un sol ús mitjançant
una pàgina web, instagram i tik tok on la gent interessada en reduir el pàstic
trobaran consells i ideas de com evitar el consum excessiu de plàstic d'un sol ùs.

Com va sorgir la idea del projecte?

Ens varem adonar que quasi tots els productes porten un embalatge de plàstic, que no és
necessari, varem pensar com podiem fer per evitar el seu ús, i a partir d’aquest punt
vàrem cercar idees de com la gent podia evitar l’ùs d’aquests plàstic que només un 9% es
recicla i l’altre part es gestiona de manera inadecuada.  

Pàgina web

Per on publicitarem les nostres idees?
Publicitarem les nostres ideas a través de la nostra pàgina web, tik tok i instagram

Idea Principal

 Logotip 

El logotip representa un món sense plàstic, són els oceans i
la terra estiguin nets de plàstic.



 

Quina quantitat de plàstic ajuda el projecte a reduir el consum de
plàstic?

 
Hem eleborat un estudi, una persona amb un any consumeix 462 kg de plàstic
amb els consells i idees que poden trobar a la nostre pàgina i xarxes socials web
podrà reduir un 70% el consum de plàstic d’un sol ùs.

 
323Kg

Això vol dir que si aconseguim consienciar a 1000 persones seran:

323000Kg 

 Si espandim en gran part el nostre projecte podrem aconseguir consienciar 10.000
persones que serien:

3.230.000Kg

Que pots trobar a la nostre pàgina web? 

Aquests són alguns dels exemples que  pots trobar:

1-Tria aliments que no estiguin embolicats en plàstic o porta la teva propia bossa reutilitzable:

2-Utlitza una ampolla reutilitzable de vidre o de metall per beure aigua
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