
PLÀSTIC.
GENIAL O PERVERS, TU COM HO VEUS? 
Visita dinamitzada a l’exposició

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1 hora

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Infantil (2n cicle, 3-6 anys), 
Cicle Inicial de Primària, públic familiar.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants.  

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Què és el plàstic? De quins tipus n’hi ha? Quin ús en fem?

L’exposició “Plàstic” ofereix un espai de reflexió al voltant d’un dels materials que més han canviat 
les nostres vides. A través de la visita dinamitzada, alumnes i professors podran conèixer la història 
del plàstic, descobrir-ne les seves propietats i reflexionar sobre l’ús i l’abús què en fem. Podríem viure 
sense plàstic? De la mà dels nostres educadors i de les arts visuals, intentarem comprendre l’impacte 
d’aquest material en el nostre dia a dia i prendrem consciència de la necessitat de preservar la natura 
des del coneixement.

• Conèixer i identificar què és el plàstic i   
   algunes de les seves característiques. 
• Aportar consciència sobre un dels      
   principals reptes de la humanitat: l’ús 
   del plàstic.
• Reflexionar a través d’obres artístiques        
   sobre la nostra relació amb els objectes i        
   els residus.
• Apoderar-se i esdevenir part activa de la         
   solució del problema.



PLÀSTIC. 
GENIAL O PERVERS, TU COM HO VEUS?

DESCRIPCIÓ

L’activitat dinamitzada a l’exposició pretén que els infants puguin fer una primera aproximació a un 
dels reptes que tenim com a societat: el plàstic, aquest material que ha envaït totalment la nostra vida 
quotidiana. 

Una experiència singular que, a través del recurs de la narració, dinàmiques lúdiques, els titelles 
i l’observació conscient, ens permetrà apropar els llenguatges artístics als més menuts i gaudir de 
l’exposició “Plàstic, genial o pervers? Tu com ho veus?”.

La protagonista que guiarà l’activitat serà una bossa de plàstic en forma de titella, ella ens donarà les 
pistes per endinsar-nos en l’exposició de manera que puguem observar amb detall les obres d’art i les 
instal·lacions proposades. Reflexionarem també sobre el paper d’aquest material en les nostres vides. 

Acabarem l’activitat amb una passejada molt especial enmig d’un mar de plàstics.


