
BATUCADA RECICLADA
Reciclem amb molt de RRRitme!

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS

• Fer una experiència d’economia circular –   
   reciclatge.
• Donar un ús interessant a un objecte que     
   habitualment considerem un residu.
• Experimentar amb els ritmes, les dinàmiques i    
   la percussió.
• Treballar en equip.
• Potenciar l’escolta.

DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’

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

Nivell 
Educació Primària i Secundària, Cicles 
Formatius, Educació Especial, públic 
familiar.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants.  

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Una manera festiva de reciclar!

Una experiència per repensar el concepte de “brossa”, i anar més enllà de l’estatus que donem als 
objectes que ja no utilitzem. I si convertim dues ampolles de plàstic en un instrument amb molt de 
ritme?
Amb les indicacions d’especialistes, coneixerem com sona una batucada, descobrirem els objectes 
que tenim a l’entorn, sovint considerats una deixalla, i els convertirem en excel·lents instruments de 
percussió.

Demanem als alumnes que portin dues ampolles 

de plàstic transparent (les d’aigua van bé) per 

transformar-les en un instrument de la batucada. 

OBSERVACIONS



BATUCADA RECICLADA

DESCRIPCIÓ

Una proposta complementària a l’exposició PLÀSTIC, GENIAL O PERVERS? Per tal que els nois i noies 
visquin l’experiència de repensar el concepte de “brossa” més enllà de l’estatus que donem als objectes 
que ja no utilitzem. I si convertim dues ampolles de plàstic en un instrument amb molt de ritme?

Amb les indicacions d’especialistes, coneixerem com sona una batucada, descobrirem els objectes 
que tenim a l’entorn, sovint considerats una deixalla, i els convertirem en excel·lents instruments de 
percussió. 

Quan cada participant hagi provat i trobat l’instrument que més li agrada, investigarem els secrets de 
formar part d’una batucada. Experimentarem i jugarem amb els ritmes i les dinàmiques  de la percussió 
per acabar creant una gran batucada entre tots i totes! 

Un primer pas per experimentar amb el ritme i per acompanyar la celebració del Carnaval, la festa de 
final de curs o per treballar el ritme en les nostres classes de música!



BATUCADA RECICLADA

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Garantir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i promou-
re oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a tothom.
• Comprendre l’important rol de 

la cultura per assolir la sostenibilitat.

Producció i consum responsa-
ble. 
• Comprendre com les decisions 
d’estil de vida individual influen-
cien el desenvolupament social, 

econòmic i ambiental.
• Saber sobre les pràctiques de producció i con-
sum sostenible.
• Conèixer els dilemes-compensacions i els canvis 
sistèmics necessaris per arribar a un consum i pro-
ducció sostenibles.
• Ser capaç de motivar als altres a adoptar pràcti-
ques sostenibles en el consum i la producció.

Treball decent i creixement 
econòmic. 
• Promoure el creixement econò-
mic sostingut, inclusiu i sosteni-
ble.

• Ser capaç de comprendre com el consum per-
sonal afecta les condicions de treball d’altres en 

• Ser capaç de comprometre’s personalment amb 
l’educació per a la sostenibilitat i el desenvolupa-
ment.
• Ser capaç de promoure el propi empoderament.
• Aplicar el coneixement adquirit en situacions co-
munes per tal de promoure el desenvolupament 
sostenible. 

• Ser capaç de diferenciar entre les necessitats i els 
desitjos i de reflexionar entorn de la seva pròpia 
conducta de consum individual a la llum de les 
necessitats del món natural, d’altres persones, cul-
tures i països i de les futures generacions.
• Ser capaç de sentir-se responsable dels impactes 
ambientals i socials de la seva pròpia conducta in-
dividual com a consumidor.
• Ser capaç d’assumir críticament el seu rol com a 
part interessada activa en el mercat.
• Ser capaç de desafiar les orientacions culturals i 
socials sobre consum.

l’economia mundial.
• Ser capaç de col·laborar amb noves visions i mo-
dels de l’economia sostenible i inclusiva.
• Ser capaç de pensar i avaluar idees per a la in-
novació i l’emprenedoria impulsades per la soste-
nibilitat. 



BATUCADA RECICLADA

COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) 

• Competència de pensament sistèmic.
• Competència de col·laboració.
• Competència de pensament crític.
• Competència d’autoconsciència.

• Competència integrada de resolució
de problemes.



BATUCADA RECICLADA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

Competències artística i cultural.
Competència d’aprendre a aprendre.
Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència social i ciutadana.
 
Continguts clau
• Reciclatge.
• Economia circular.
• La batucada, la seva història i característiques.
• Percussió i instruments.
• Ritmes i dinàmiques.
 




