
PROJECTE IMPULSORS DEL CANVI 
CHANGEMAKERS 2023

#REBUTJAR #REDUIR #REUTILITZAR 

www.changemakersatsea.com

http://www.changemakersatsea.com


FASE 1 FORMAT: VÍDEO DE 2 MINUTS  
O DOCUMENT PDF DE 2 PÀGINES

ENVIA'NS EL TEU PROJECTE ACABAT AMB:
1. OBJECTIUS 
2. ACCIONS/ ACTIVITATS REALITZADES 
3. RESULTATS FINALS

FORMA UN EQUIP I 
ENVIA'NS LA TEVA IDEA

SI LA TEVA IDEA ÉS 
SELECCIONADA, ÉS 

HORA DE POSAR-LA EN 
MARXA!

FASE 2

DATA LÍMIT: 15 DE FEBRER DE 2023

Tria un nom pel teu equip i inscriu el teu projecte a la 

nostra pàgina web: www.changemakersatsea.com 

Totes les idees es pujaran a la pàgina web de 

Changemakers i es compartiran en línia.

Crea, dóna un cop de mà, reuneix... Fes el que 

hagis de fer per aconseguir el teu objectiu. 

Porta un registre dels passos que vas donant 

mitjançant notes, fotos i vídeos del teu treball.

DATA LÍMIT: 30 D'ABRIL DE 2023



PRÒXIMS PASSOS

TOTS ELS EQUIPS, TANT ELS QUE HAN PRESENTAT IDEES A LA FASE 1 COM ELS 
SELECCIONATS PER A LA FASE 2, SERAN CONVIDATS A AQUEST ESDEVENIMENT ESPECIAL.

Estudiants de totes les illes es reuniran per a presentar els seus projectes i debatre 
solucions a la contaminació per plàstics. Tindran l'oportunitat de veure els projectes dels 
altres, crear xarxes, aprendre els uns dels altres, inspirar i ser inspirats.

ELS PROJECTES PRESENTATS DESPRÉS DE LA FASE 2, SERAN AVALUATS PER UN GRUP D'EXPERTS DE:

 -FUNDACIÓ SAVE THE MED 
 -FUNDACIÓ JESÚS SERRA  
 -UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESDEVENIMENT CHANGEMAKERS  

LES EXPEDICIONS CIENTÍFIQUES MARINES ESTAN PROGRAMADES PEL JULIOL 2023

ELS 5 PROJECTES SELECCIONATS S'ANUNCIARAN A L'ESDEVENIMENT CHANGEMAKERS



REGLES 

•Els estudiants han de tenir entre 15 i 18 anys per a 
poder participar (o han de complir 15 anys abans 
del 31 de desembre de 2022) 

•Els estudiants han de formar equips de 4 

•Un estudiant no pot formar part de dos equips 
diferents 

•Els estudiants han de residir a les Illes Balears 

•Tots els projectes han de ser obra dels estudiants 

• No acceptem projectes sobre reciclatge o neteja 
de residus plàstics.

•No podem acceptar projectes creats en 
Google Drive, ni en plataformes d'accés 
restringit. 



OBJECTIU DEL PROJECTE
L'objectiu del projecte serà REDUIR la quantitat de plàstic que produeixen les empreses i/o utilitzem els consumidors en la nostra 

vida diària. Volem fomentar i promoure solucions que tinguin com a objectiu resoldre des de l'origen els problemes de 

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

ús. Baseu els vostres projectes en les quatre R més importants: 

         REBUTJAR   REDUIR   REUTILITZAR    REDISSENYAR 

T'animem que tinguis en compte els interessos i talents dels membres del teu equip, i que pensis en formes creatives d'aplicar-los per 
desenvolupar un projecte inspirador. Recorda que el nostre equip està disponible per ajudar-te. Si tens algun dubte sobre el que 
has de fer, o busques idees, posa't en contacte amb nosaltres a jasmine@savethemed.org 

• D'on procedeixen els residus 
de plàstic d'un sol ús? 

• Qui compra el plàstic? 
• Qui ven el plàstic? 

• Qui produeix el plastic? 
• Què els motivaria a deixar de 

fer-ho? 

Aquestes preguntes et poden ajudar a desenvolupar les teves idees:



Els projectes han d’enfocar-se en la prevenció dels residus  

Important: Aquest projecte no se centra en el reciclatge ni en la substitució d'articles de plàstic d'un sol ús per articles 
d'un sol ús d'un material diferent (com paper o bioplàstic ). NO es consideraran projectes enfocats en reciclatge o 
recollides de residus. Busquem solucions UPSTREAM! 



CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA FASE 1 

Una vegada que ens enviïs les teves idees, avaluarem el teu projecte en funció dels següents criteris: 

RELLEVÀNCIA: En quina mesura la teva idea ajuda a reduir l'ús/consum de plàstic? 

PENSAMENT INNOVADOR: Posa't creatiu! Volem que proposis noves idees per a reduir la quantitat de plàstic 
produïda i/o consumida a la nostra vida quotidiana. 

PRESENTACIÓ: Està ben presentada la teva idea? És fàcil d'entendre per a nosaltres? És fàcil d'entendre pels altres? La 
manera de transmetre el missatge és important. 

VIABILITAT: És una idea realista? Pots posar-la en pràctica en part, o íntegrament, si és seleccionada per a la FASE 2? 

TREBALL EN EQUIP I COL·LABORACIÓ: Treballar junts és sempre la millor manera d'avançar, no només entre els 
membres de l'equip, si no que amb tots els que t'envolten. No tinguis por de involucrar als altres. 
  



CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA FASE 2 

IMPACTE AMBIENTAL:  Aquest és el nostre criteri més important. En quina mesura el teu projecte ajuda a reduir l'ús/
consum de plàstic? És important que calculis el grau d'impacte, és a dir, quina és la reducció de l'ús de plàstic 

PENSAMENT INNOVADOR: Posa't creatiu! Volem que proposis noves idees per reduir la quantitat de plàstic produït i/
o consumit a la nostra vida quotidiana. 

SENSIBILITZACIÓ I INSPIRACIÓ: Educa sobre els problemes del plàstic d'un sol ús i motiva a actuar contra la 
contaminació per plàstics. 

EXACTITUD CIENTÍFICA: Per a cada decisió que prenguis, assegura't que et bases en FETS. Si no ho tens clar, o no 
estàs segur/a  d'alguna cosa, el nostre equip de científics de Save The Med estarà encantat d'assessorar-te. 

TREBALL EN EQUIP I COL·LABORACIÓ: Treballar junts és sempre la millor manera d'avançar, no només entre els 
membres de l'equip, si no que amb tots els que t'envolten. 

PRESENTACIÓ I EVIDÈNCIES: El teu projecte ha de ser clar i estar ben presentat. Aporta registres dels teus esforços i 
assoliments. Fes fotos, vídeos i escriu resums de les teves sessions de treball, amb qui has parlat, on has anat, explica els 
teus reptes i, finalment, mesura el teu impacte: quant plàstic pot reduir el teu projecte i quin és el seu abast, és a dir, a 
quantes persones ha implicat. Quantes més "proves" reuneixis de les teves activitats i esforços, més les tindrem en compte 
a l'hora d'avaluar. 
 



CONSELLS I COSES PER 
RECORDAR
EXPLORA LES TEVES HABILITATS 

Tots som únics! Considereu l'interès i el talent de cada 
membres de l'equip i penseu en formes creatives de combinar-
los i aplicar-los per desenvolupar el projecte.

DRETS D'AUTOR 

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



COM ENVIAR EL PROJECTE 
Simplement envia'ns les teves idees a jasmine@savethemed.org abans de la data límit de cada FASE. 

Si heu fet un vídeo, una cançó, una pàgina web, un perfil en xarxes socials..., incloeu tots els enllaços. Si es s’ha realitzat una 
obra d'art, s’ha organitzat un esdeveniment o es s’han fet presentacions o tallers, podeu fer un vídeo o fotos de les activitats. Si 
heu desenvolupat una proposta comercial, podeu enviar-nos un document PDF amb els detalls. Si dubtau sobre com entregar el 
projecte contacteu-nos!  
IMPORTANT: No podem acceptar projectes a Google Drive, ni projectes a plataformes d'accés restringit.  

Reservat el dret d'utilitzar el treball dels estudiants amb finalitat promocional en tots els mitjans. Tot el 
treball serà acreditat als estudiants. 



EXPEDICIONS  
Enguany, els nostres avaluadors seleccionaran cinc projectes 

principals! 

A més, les classes de TOTS els projectes seleccionats podran 

utilitzar una dotació de 500 euros de la Fundació per invertir 

en una activitat, excursió o projecte mediambiental. 

Si hi ha finançadors i/o inversors que trobin idees factibles 

entre els projectes, se'ls pot oferir als estudiants la possibilitat 

de continuar desenvolupant el seu projecte.  

ELS DOS PROJECTES DE MAJOR IMPACTE SERAN INVITATS A 
BORD A: 
Una setmana d'expedició aprenent sobre ciències marines amb 
l'equip de Save The Med 

TRES PROJECTES SERAN INVITATS A: 
Un dia d'excursió aprenent sobre ciències marines amb l'equip 
de Save The Med



'COMPARTEIX LES TEVES 
FOTOS!
Ens encantaria veure com es desenvolupa el projecte i ens encantarà 

difondre’l mentre hi treballeu!   

Envia'ns les teves fotos i/o comparteix-les en xarxes socials. Etiqueteu-
nos utilitzant:

@savethemedexpeditions  

@savethemed  

#Changemakersatsea  

#GenerationSaveTheMed  

Preguntes?

Contacteu amb Anna escrivint a edu@savethemed.org 



PREGUNTES FREQÜENTS
La inscripció és gratuïta?  

És completament gratuït unir-se a el projecte Impulsors de Canvi. 
  
Qui es pot inscriure?  
El projecte està obert a tots els estudiants residents a les Illes Balears de 15 a 18 anys (o que compleixin 15 anys abans de al 
31 de desembre de 2022).  

Tenim una idea ara mateix! Quan podem inscriure'ns? 
Pots inscriure't ara mateix! Vés a la pàgina web del projecte: www.changemakersatsea.com 

En quin idioma hem de realitzar el projecte?  
El projecte pot estar en anglès, espanyol o català.  

He de saber navegar per pujar-me a el vaixell?  
No es necessita experiència prèvia per unir-se. Tot el que necessites és una actitud positiva i ganes d'aprendre! Es signarà un 
conveni i una declaració de bona salut abans de pujar a bord. 

Què passarà amb el nostre projecte?  
Tots els equips seran convidats a participar en l'esdeveniment Impulsors del Canvi. Tots els projectes es presentaran en línia. Si 
els possibles finançadors i/o inversors troben idees factibles entre els projectes, es podria oferir als estudiants la possibilitat de 
continuar desenvolupant-los. Tots els esforços realitzats ajudaran a apropar-nos un poc més a un mar sense plàstic!  

http://www.changemakersatsea.com


El Projecte Impulsors del Canvi 2023 és possible  
gràcies al suport de la Fundació Jesús Serra.



www.savethemed.org 

@savethemed

http://www.savethemed.org

