
Els alumnes i les alumnes de sisè B hem pensat i recollit diferents propostes sostenibles 
per cuidar el medi ambient. Hem pensat amb les empreses, la manera d’anar a comprar i 
de desplaçar-nos.  
 

 
PROPOSTES 

 
➢ Utilitzar el transport públic o en el cas que sigui a prop, anar caminant o amb 

bicicleta així fem esport, no contaminem i ens cuidem a nosaltres mateixos. 

➢ No utilitzar tant el cotxe o comprar cotxes elèctrics. No contaminen tant i són més 

sostenibles. 

➢ Comprar NOMÉS el que necessites, evitar comprar objectes innecessaris 

compulsivament. 

➢ No comprar tan per Internet. Així es dóna vida al comerç del poble. 

➢ Comprar productes de proximitat, així no hi ha tanta globalització que provoca 

contaminació a causa del transport de productes. 

➢ Reutilitzar el paper a classe i a casa.  

➢ Es podrien posar filtres a totes les fàbriques, perquè el fum sigui més net però amb 

l’ajuda dels governs. 

➢ Utilitzar bosses de comprar ecològiques, reciclades, de roba o fer que els comerços 

donin bosses orgàniques/ biodegradables. 

➢  Utilitzar envasos reutilitzables com les ampolles o pots de vidre.  

➢  Parlar amb els amics i pares de les empreses que reciclen, fan coses pel medi 

ambient, tracten bé els seus treballadors i els hi donen un bon salari. 

➢ Intentar que les persones no tirin les escombraries ( paper, plàstic…) als llocs 

naturals i que recullin les deixalles. La nostra proposta és posar papereres als 

boscos. 

➢ L’envàs de la carn que sigui de paper reciclat o portar la carmanyola de casa. 

➢ Creiem que s’ha de fer publicitat de les coses que ens ajuden a mantenir un futur 

millor, que els influencers (que són els que més influeixen) patrocinin empreses 

compromeses amb el medi ambient. 

➢ Quan anem d’acampada al bosc, no deixar els plàstic al terra, portar un bossa de 

roba i  deixar les deixalles allà dins. 

➢ Que les plaques solars siguin més barates amb l’ajuda del govern, ja que són 

importants per poder mantenir el futur net. 

 


