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Teixint un pensament sostenible 
El joc de taula de l’economia circular 

 

Aquesta activitat té com a objectiu endinsar-nos en el món de l’economia circular i mostrar-
nos solucions per poder fer front al seu impacte a traves dels pilars de reduir, reciclar i 
reutilitzar. Ho farem a traves d’un joc de taula: Teixint un pensament sostenible, el joc de 
l’economia circular, que ens permetrà conèixer i descobrir possibles accions quotidianes per 
millorar el nostre impacte individual i col·lectiu.  

 

Durada: 1:30h    Material necessari per el taller: Taules, cadires, joc.  

Objectius: 

• Reconèixer què és l’economia circular i com integrar-la al meu dia a dia.  

• Adquirir nous hàbits sostenibles en el consum i ús de la roba.  

• Convertir-se en agents actius de transformació del seu entorn proper. 

 

Conceptes clau: 

- Economia circular 

- Consum responsable 

- Tèxtil- roba 

- Impactes ambientals  

- Entrega social 

- Inserció laboral 

 

Descripció de l’activitat: 

La petjada ambiental en el nostre planeta cada vegada és més gran... sabies que la indústria de 

la roba és de les més contaminants? Cada peça de roba ha generat unes emissions d'efecte 

hivernacle i ha tingut un impacte social. Podrem arreglar-ho? Ajuda a minimitzar aquest 

impacte i aconseguim "salvar" el planeta entre tots i totes! Descobreix quins són els pilars de 

l'economia circular, que ens faran reduir la contaminació, però vigila!, que comprar i consumir 

és molt temptador i et farà contaminar! 

És un joc col·laboratiu, que es juga en grups de 4. L'objectiu és revertir l'impacte negatiu que 

hem generat a la terra amb la nostra roba i la nostra forma de consumir. Amb el joc aprendrem 

accions reals que podem fer per minimitzar l’impacte i adquirir accions sostenibles, així mateix 

obtindrem informacions sobre la roba, el consum i els impactes tant socials com ambientals.  

Cada membre hi té un paper important!, per això és necessària l'ajuda i unió de tots i totes.  
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Donem visibilitat als Objectius del Desenvolupament Sostenible: 
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