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Concienciació i Reciclatge - Plàstic Preciós La Safor
Asoc para la protección del medio ambiente React de Valencia
És un taller que s'adapta a les competències i nivell de les persones
assistents en el que portem una planta de reciclatge de plàstic mòbil. Ens
centrem a fer veure ~a l'alumnat com les seues accions tenen un impacte en
l’entorn.
Expliquem la importància de fer un ús responsable dels recursos i
especialment del plàstic, el perquè estem fent un mal ús d'aquest material i
les conseqüències que té, els tipus de plàstics que existeixen i les seues
principals propietats, l'economia circular com a model de producció i consum
sostenible.
Després d’una explicació sobre els conceptes més importants relacionats
amb el plàstic, passem a fer una demostració pràctica de les màquines en la
qual l’alumnat participarà de forma activa en tots els processos del reciclatge
del plàstic i podrà observar totes les possibilitats que aquest residu té.

https://plasticprecioslasafor.org/
- Conscienciar de la importància del reciclatge.
- Fomentar l'economia circular i reciclatge.
- Ensenyar els processos del reciclatge de plàstic per a
conscienciar mitjançant el coneixement i l'experiència.
- Reduir l'impacte que té el plàstic al medi ambient.

Tot el territori del pais Valencià i altres comunitats.

- Escoles i instituts.
- Universitats.
- Municipis i llars juvenils.
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Som una organització sense ànim de lucre situada a Gandia. Disposem d'unes màquines de reciclatge de plàstic que son mòbils i ens permeten fer tallers
molt dinàmics i participatius amb un gran impacte entre les persones assistents.
Tenim una gran xarxa de contactes amb ajuntaments de diferents municipis, centres educatius i empreses.
També fabriquem productes amb plàstic 100% reciclat de la nostra comunitat local. Som tres membres en l'associació i disposem de gent que treballa amb
nosaltres a través del programa de voluntariat europeu.

Amb els nostres tallers de conscienciació pretenem fer coneixedora a la gent assistent de la problemàtica que el plàstic suposa i els seus
processos de reciclatge per a tindre una nova vida, aquests puguen transmetre aquests coneixements a la gent del seu voltant. En els centres
educatius es valora tenint contacte amb el professorat i també amb un formulari amb preguntes relacionades amb el món del plàstic i reciclatge.

Plàstic Preciós La Safor és un projecte on es realitzen diferents accions per a cuidar el medi ambient de l'impacte del plàstic.
Conscienciació:
-Disposem de diferents dinàmiques de tallers adaptats al tipus de públic al qual va dirigit.
- A les nostres xarxes socials publiquem informació periòdicament sobre els plàstics, tipus, impacte...
- També realitzem campanyes a mesura en les quals es fan recollides de residu plàstic per a transformar en nous objectes relacionats amb la campanya en qüestió.
Reciclatge i producció:
- Amb les màquines que disposem transformem cada vegada més quantitat de residu plàstic i creem objectes útils.

