
QUÈ PODEM FER NOSLATRES QUAN ANEM A LA PLATJA PERQUÈ 

EL MAR ESTIGUI NET?  

 

Aquesta sessió de Filosofia l’hem fet en grup partit.  

 

Primer grup:  

 

 No llençar coses al mar, així quan després ens mengem un peix no 

estarà brut 

 Si ens mengem un peix que ha menjat un plàstic tampoc ens 

morim. Ens posem com a molt malalts i podem anar al metge 

 També podem trucar a 112 

 No podem llençar plàstics al mar perquè així no se’ls mengen els 

peixos.  

 Si els peixos es mengen un plàstic, el plàstic s’enganxa al seu 

pulmó i no poden respirar 

 O tenen un atac de cor 

 Quan anem a la platja podem reciclar 

 Si tenim un gos i el portem a la platja i fa una caca l’hem de 

recollir 

 Si veiem algú que llença un plàstic li hem de dir això no ho pot 

fer 

 Si veiem un animal de mar ferit hem de trucar a 112 

 Quan anem a la platja també podem recollir el que estigui a terra 

 Jo un dia ho vaig fer vaig recollir uns plàstics de xupa-xups que 

em vaig trobar al terra de la platja del Prat.  

 Un  bussejador també pot ajudar a netejar els fons del mar.  

A continuació mirem el nostre mini mar que hem tingut una setmana a la 

platja després de fer l’experiment Sura o no Sura. 

 

Què li ha passat?  

 S’ha embrutat tot  

 La Pinya s’ha podrit i la taronja també 

 El Pal s’està desfent 



Què en penseu? 

 Contaminen més les coses que no es desfan com el plàstics  

 Els vidres amb l’aigua es van tornant rodons i ja no pungent i 

es converteixen en pedretes.  

 Els peixos no es mengen els vidres però si els plàstics perquè 

es pensen que són peixos i/o meduses 

 A vegades no es mengen els plàstics però se’ls hi queden 

enganxats al seu cos: a la boca, a les potes de les tortugues, 

a les aletes... 

 

Segon grup:  

 

QUÈ PODEM FER NOSLATRES QUAN ANEM A LA PLATJA PERQUÈ 

EL MAR ESTIGUI NET?  

 

 Fer protestes a tot el món perquè no llencin plàstics. La meva 

mare sempre fa protestes 

 Si una persona llença plàstics al mar els peixos se’ls podrien 

menjar 

 Hi ha senyors mal educats que llencen llaunes al mar.  

 Nosaltres hem de reciclar perquè no s’embruti el mar. 

 Els que llencen plàstics haurien d’anar la jutgessa i ella els 

portaria a la presó 

 Si un peix menja un plàstic i després nosaltres ens mengem el 

plàstic ens posem malalts 

 De vegades els plàstics no deixen nedar als peixos 

 Les caques no contaminen tant 

 Quan anem a la platja hem d’ajudar a recollir 

 Dins de l’aigua també podem ajudar a recollir plàstics 

 Jo un dia a la platja vaig ajudar a recollir: sabates, menjar 

podrit, llaunes... 

 Jo un dia nedant vaig veure plàstics i els vaig recollir i els vaig 

llençar a les escombraries.  

 Jo un dia vaig trobar una ampolla de vidre i li vaig sonar a la 

mare perquè ella la llencés a les escombraries 



 Si estem a la platja i tenim alguna cosa per llençar t’ho pots 

guardar i després ho pots llençar a les escombraries.  

 El mar no pot ser una “basura” 

 

A continuació mirem el nostre mini mar que hem tingut una setmana a la 

platja després de fer l’experiment Sura o no Sura. 

 

Què li ha passat?  

 

 Està “asquerós” 

 Fa pudor 

 Està l’aigua tan bruta que fa fàstic 

 Algunes coses  s’estan desfent 

 

Què en penseu? 

 Les que s’estan desfent contaminen menys 

 El que contamina més és el plàstic perquè no es desfà. 

 La Taronja es podrirà 

 Que aquesta aigua està plena de virus i bactèries  

 

 

 

 

 

  

 


