
ReciclART 

Extraescolar Anual Curs 2015-2016 

 

ReciclART és una extraescolar anual dividida en tres trimestres: Reciclatge creatiu, Viure amb 

menys residus i Hort reciclat. L’extraescolar aborda el reciclatge, la reutilització, la reducció i la 

recuperació de residus des d’una vessant creativa i transdisciplinar. Al llarg dels tallers 

vivencials de les diferents sessions es treballaran conceptes relacionats amb l’educació 

ambiental, les arts, les ciències naturals i les ciències socials tot tractant de canviar alguns 

hàbits quotidians en l’àmbit del consum. 

L’objectiu de ReciclART és presentar el residu com a un recurs que, fins i tot, pot acabar 

generant vida a l’hort, i alhora treballar diferents pràctiques de consum responsable que en 

redueixin la generació. 

Totes les sessions es duran a terme emprant metodologies participatives que fomentin 

l’experimentalitat, el treball en equip i cooperatiu, la transdisciplinaritat i la creativitat. 

 

● Educadores: Pati Homs (Projecte educatiu, Hortejant) i Mercè Jané (Consultoria 

Ambiental, El Garrofer) 

● Activitat anual 

● Dia de l’activitat: el dijous (una tarda a la setmana) 

● Ràtio màxima: 12 alumnes / Mínima: 8 alumnes 

● Edats: Cicle inicial, mitjà i superior  

● Sessions per trimestre 

o 1t: 12 sessions d’1 hora 

o 2t: 11 sessions d’1 hora 

o 3t: 9 sessions d’1 hora 

● Preu mensual: 21 € / alumne (preu corresponent a mesos de 4 setmanes/sessions. El 

preu variarà en funció de les setmanes/sessions de cada mes) 

● Preu anual: 160€ / alumne  

● Contacta amb nosaltres:  

o Pati Homs: 635 081 600 

o Mercè Jané: 686 018 860 

 

 

  

https://hortejant.wordpress.com/
https://www.facebook.com/garrofer/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/garrofer/info?tab=page_info


1er TRIMESTRE - RECICLATGE CREATIU 

A través de processos artístics i creatius treballarem el concepte de reciclatge per a cadascuna 

de les diferents fraccions de la recollida selectiva i, finalitzarem el trimestre amb la fracció 

rebuig com a exemple de fracció no aprofitable que ens permetrà fer una reflexió sobre la 

necessitat de consumir menys i de forma responsable, concepte que treballarem de forma més 

profunda durant el segon trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dels tallers específics que realitzarem durant aquest primer trimestre són: Creació 

d'instruments amb material reciclat, Bijuteria amb envasos, Teatres d’ombres amb caixes de 

cartró, Un món imaginari en tres dimensions amb pasta de sal i materials naturals, Fruita 

elèctrica conductora, Bosses d’olor amb material reciclat, etc.  

 

2on TRIMESTRE - VIURE AMB MENYS RESIDUS 

Durant aquest trimestre ens servirem de processos creatius i dinàmiques participatives de 

grup per evidenciar el fet que mitjançant l’exercici d’un consum responsable és possible viure 

generant un menor volum de residus. 

 

 



  

Alguns dels tallers que s’oferiran durant aquest trimestre són: Aliments quilomètrics, 

Producció agroecològica, Quan costen els embalatges?, Mercat d’intercanvi, Fem pasta de 

dents, Anuncis responsables, Quanta aigua virtual es necessita per produir una poma?, etc.  

 

3er TRIMESTRE - HORT RECICLAT 

En el darrer trimestre, presentarem al residu com a una font generadora de vida mitjançant la 

creació d’elements per construir un hort de balcó amb material reciclat. Mitjançant tot un 

seguit de sessions pràctiques, experimentals i creatives, i emprant els residus com a matèries 

primeres, elaborarem tot el material necessari per a crear un hort urbà que ens acabarà 

donant fruits. 

 

Alguns dels tallers que s’oferiran durant aquest trimestre són: Crea les teves torretes, Fem 

esqueixos de plantes medicinals, Bombes de llavors,  Recollida d’aigües amb ampolles de 

plàstic, La fototropia de les plantes, Entutorem els tomàquets artísticament, Pintar amb 

verdures, Hotel d’insectes, etc.  

 



Sobre nosaltres: 

Patricia Homs. Sóc llicenciada en Biologia i Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Tinc 

el Diploma d’Estudis Avançats en Ecologia i el Màster d’Antropologia i Etnografia. Sóc doctora 

en Filosofia amb una tesi que travessa diverses disciplines i que porta per títol: El dualisme 

naturalesa/cultura en ecologia. He treballat diversos anys al Departament d’Antropologia (UB) 

en el projecte: “Abordar los límites de la sostenibilidad” i actualment participo en el projecte: 

“Horticultura ecològica i cooperativisme” a Santa Margarida i els Monjos. He estat la 

coordinadora del programa educatiu de l’Àrea de Ciència a l’Arts Santa Mònica (Barcelona) per 

part de la UB des de 2009 fins a 2012 mitjançant un conveni amb la Generalitat de Catalunya. 

Totes les activitats del projecte hibriden la recerca científica, la creativitat artística i les 

metodologies participatives en les pràctiques educatives. Al llarg del curs 2012-2013, he estat 

membre del projecte: “Sistemes oberts. Experimentalitat artística i creativitat científica”, dirigit 

al professorat de primària i secundària. Des de fa més de 12 anys, he estat vinculada al món de 

l’agroecologia participant en diverses cooperatives de consum ecològic, fent tallers i xerrades 

o organitzant jornades sobre temes relacionats amb l’agricultura ecològica i el consum crític. 

En els últims dos anys, m’he centrat en la formació i realització d’activitats a horts educatius i, 

a banda de tenir el meu propi hort, he cursat el programa: “L’hort ecològic com a recurs 

educatiu”. Sóc sòcia fundadora del projecte d’educació agroambiental Hortejant. 

Mercè Jané. Sóc llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tinc 

el Màster en Medi Ambient (MMA) de la Universitat de Girona (UdG). Amb més d’una dècada 

d’experiència laboral he treballat com a tècnica de camp i de laboratori al Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la UAB, i en l’àmbit de la comunicació i l’educació 

ambiental he treballat a Spora, a l’Àrea de Residus de l’empresa municipal TRARGISA 

(Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona SA), a la Cooperativa de 

Projectes Ambientals La Copa Sccl i a la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA). En els 

últims anys, a banda de dedicar-me a la criança, he creat la consultoria ambiental: El Garrofer, 

a través de la qual he desenvolupat projectes de comunicació ambiental i de turisme 

sostenible lligades a l’enoturisme i al paisatge. Finalment, també he estat sòcia fundadora del 

Grup de consum ecològic Les Garrofes del Vendrell a través del qual s’ha treballat per a la 

promoció del món de l’agroecologia i el consum responsable a la comarca del Baix Penedès.   

 

Contacta amb nosaltres: 

● Pati Homs: 635 081 600 

● Mercè Jané: 686 018 860 

 

 

https://hortejant.wordpress.com/
http://www.elgarrofer.cat/

