Projecte

“Ús responsable de l'aigua”
(Difusió bones pràctiques per a l'ús de l'aigua)

Uso Responsable del agua

1. TÍTOL DEL PROJECTE
Ús responsable de l'aigua (difusió de bones pràctiques per a estalviar aigua)

2. NOM DEL CENTRE ON ES DESENVOLUPARÀ.
 ENTITAT QUE REALITZA L'ACTIVITAT :
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CONSUMIDORS I USUARIS - AVACU.
 DOMICILI SOCIAL: C/ DOCTOR SUMSI, 28,BAIX
 TELÈFON: 963 516644
 ALTRES DADES D'INTERÉS: www.avacu.es

3. COORDINADORA DEL PROJECTE
María del Puig Gisbert Payá (Responsable de Projectes AVACU)
mariagisbert@avacu.es
963942977
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4. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
El projecte que es presenta a continuació és una iniciativa de l'Associació
Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), associació que es dedica a la realització
d'activitats de formació, informació i defensa dels consumidors i usuaris. La missió
principal del projecte és la d'informar d'una forma lúdica i didàctica sobre la
importància de l'aigua i de la necessitat de ser responsable en l'ús d'un recurs tan
imprescindible per a la vida com és l'aigua.
Proposem, des d’AVACU, donar continuïtat al projecte de conscienciació iniciat
en els exercicis 2017 i 2018 amb activitats formatives i informatives que afavorisquen
l'adquisició d'hàbits més adequats i responsables en el que a l'ús de l'aigua es
refereix, i amb gran acceptació entre els escolars i els centres educatius. La idea és
ampliar amb nous tallers i nous materials que afermen la conscienciació de
l’importància d'un ús responsable de l'aigua.
La cura i estalvi de l'aigua és un problema d'educació que ha d'iniciar-se des de
les nostres llars i escoles. És més fàcil adoptar hàbits responsables en la infantesa i que
aquests perduren durant tota la seua vida que modificar-los quan ja són adults. D'ací la
importància d'ensenyar a estalviar aigua als més xicotets. La finalitat és que els xiquets
i les xiquetes aprenguen a realitzar un ús eficient dels recursos naturals en general i, en
particular, de l'aigua.

5. OBJECTIUS
A partir d'aquesta justificació, distingim els següents objectius:





Fomentar la importància del medi ambient.
Conscienciar de la importància de l'ús responsable de l'aigua.
Entendre a l'aigua com a recurs imprescindible per a la vida i escàs
Conscienciar de l'ús responsable del Vàter, no és una paperera

6. METODOLOGIA I ACTIVITATS A REALITZAR.
El projecte proposat, es divideix en dues parts diferenciades atur alhora
complementàries, FORMACIÓ A ESCOLARS d'una banda i CONSCIENCIACIÓ Al
CIUTADÀ, per un altre.

1. FORMACIÓ A ESCOLARS. TALLERS FORMATIUS “ÚS RESPONSABLE DE L'AIGUA: I
tu... què pots fer per a estalviar aigua?”

De manera lúdica, però alhora didàctica, tractarem en forma de tallers pràctics
com portar un estil de vida més sostenible disposant dels mateixos serveis. De manera
lúdica, però alhora didàctica, tractarem alguns dels temes importants de manera que
els alumnes coneguen els beneficis que per al medi ambient té a curt, mitjà i llarg
termini l'ús responsable de l'aigua:
Què és el consum responsable de l'aigua?
-

Tots podem i hem de contribuir a l'ús responsable de l'aigua. Vols aprendre
com?

-

Coneixes el cicle de l'aigua?

-

Sabies que sense aigua, la vida no és possible?

-

L'ús del vàter com a paperera és molt perjudicial per al medi ambient.
saps els que es pot tirar i el que no al vàter? què passa amb les tovalloletes
humides? i amb els bastonets d'oïdes?…

-

Com podem evitar que arriben els residus a doll i rius?

L'experiència de AVACU en els centres escolars durant més de 5 anys avala
l'adaptació dels tallers, segons l'edat i les necessitats de cada grup, realitzant-los d'una
forma lúdica i divertida perquè la seua atenció, interés i aprenentatge siga d'una forma
natural i participativa. En concret, en el 2017, es van dur a terme un total de 21 tallers i
23 en el 2018 a diferents grups escolars de primària. La idea és, donat l'èxit d'aquests,
donar continuïtat i augmentar el número d'aquests tallers amb el suport del disseny de
nous materials que donen suport a la conscienciació de l'estalvi de l'aigua.
Es tracta, per tant, de la realització tallers en el qual es reforçaran missatges
sobre la importància de l'ús eficient de l'aigua:
-

PARTICIPANTS: Alumnes d'Infantil i Primària

-

DURACIÓ: 1 hora 30 min. Aproximadament i en funció de l'edat dels
alumnes.

El taller consta de dues parts. En primer lloc, un power point il·lustrat en el qual
se'ls explicaria conceptes bàsics de l'aigua per a arribar a entendre la importància del
seu estalvi i consells per a l'ús eficient d'aquesta, tant a casa com a l'escola.

La segona part seran activitats lúdiques i interactives, adaptades a l'edat dels
alumnes, perquè puguen posar en pràctica els coneixements impartits prèviament
(acolorir imatges, jocs preguntes i respostes, elaboració de cartells amb missatges
conscienciació…).

Una vegada finalitzat el taller entregarem al professorat responsable del grup,
informació en format pòster perquè puguen posar-ho a les seues aules i d'aquesta
manera reforçar el missatge a les escoles, a més, als alumnes se'ls entregarà una fulla
d'adhesius amb missatges relacionats amb consells per a l'estalvi de l'aigua..

2. CONSCIENCIACIÓ Al CIUTADÀ GENERAL. DIFUSIÓ MISSATGES ÚS RESPONSABLE
DE L'AIGUA I DE LA IMPORTÀNCIA DE NO TIRAR DETERMINATS
DESAPROFITAMENTS Al VÀTER

Aprofitant les eines de difusió que tenim, llançarem missatges per a
conscienciar a la població en general de la importància que té l'eficiència i la
responsabilitat en l'ús de l'aigua i els beneficis que comporta per al medi ambient. Les
eines a utilitzar seran:

-

Pàgina WEB de AVACU w w w . a v a c u . e s

-

Xarxes socials en les quals AVACU té presència: FACEBOOK, TWITTER i
INSTAGRAM

-

Revista TOT CONSUM. Es tracta de la revista corporativa de l'associació que
s'edita en paper trimestralment i que reben els associats de AVACU a més de
diverses entitats, empreses, administració pública de la Comunitat Valenciana..

-

Enviament en format digital a col·legis de la Comunitat Valenciana de material
(pòsters il·lustrats) perquè puguen usar-los com a material complementari a les
seues aules.

6. RECURSOS HUMANS I MATERIAL
RECURSOS HUMANS
El projecte serà realitzat per 2 persones:
 Mª del Puig Gisbert Payá (COORDINADORA)
 Carles Bori Escuriet

MATERIAL
-

Material renovat per a activitats pràctiques dels tallers.

-

Pòsters il·lustrats a entregar a docents perquè puguen donar continuïtat a la
difusió de missatges des de les seues aules i la seua remissió digital a col·legis
de la Comunitat Valenciana.

-

Adhesius retallables a entregar a cada alumne assistent al taller. Es tracta d'un
A5 en el qual s'inclouen diverses imatges relacionades amb l'estalvi de l'aigua.

7. FASES DEL PROJECTE PLA D'ACTUACIÓ TEMPORAL
1a FASE
Difusió d'informació i contacte amb col·legis per a concretar dates i col·legis
interessats en tallers formatius. Elaboració de calendari.
2a FASE
Elaboració missatges de difusió per
Desenvolupament, maquetació i il·lustració.

a

la

Revista

TODOCONSUMO.

Desenvolupament de nous missatges pàgina WEB i Xarxes Socials.
Desenvolupament de nous materials per als tallers formatius. Part teòrica (power
point) i part pràctica (activitats lúdic-didàctiques) en funció del nivell a qui vaja
dirigit, distingint entre escolars dels diferents nivells d'Infantil i Primària.

3a FASE
Contacte amb col·legis per a la realització dels tallers. Elaboració del calendari
4a FASE
Realització dels tallers.
Publicació article conscienciació en revista TODOCONSUMO.
Difusió missatges i material il·lustrat a través de pàgina WEB i xarxes socials.

CALENDARI ACTUACIÓ
La difusió de missatges en web, xarxes i revista es realitzaran en el segon semestre de
2019.
Els tallers proposats es realitzaran durant l’any 2019 fins al mes de novembre
inclusivament.

8. INDICADORS DE COMPLIMENT
Com a mitjans d'avaluació del programa s'establiran els següents mecanismes:
– Nombre de sol·licituds per part dels col·legis per a la realització de tallers tant
en el Centre de Recursos com en els seus propis Centres.
– Nombre de tallers realitzats.
– Repercussió de missatges en xarxes socials.

9. PRESSUPOST

CONCEPTE

PRESSUPOST

Despeses de personal

6.500 €

Desenvolupament materials didàctics (material
fungible, impremta, il·lustració i maquetació…)

3.000 €

Despeses de difusió

500 €

TOTAL DESPESES

10.000 €

