
TREBALL REALITZAT PER LA DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA: 

Aquest curs  l'Escola Terra Nostra està realitzant un projecte 

relacionat amb el medi ambient i l'hem titulat "Cuidem el planeta". 

Per aquest motiu els alumnes de cicle mitjà hi hem participat de la 

següent manera: 

Una alumna de la classe va portar la proposta de fer una recollida 

d'anelles de plàstic i, al mateix temps, ens va arribar per correu 

electrònic la proposta de la campanya Apilo.   

Així que vam fer un debat a la classe i, per grups cooperatius, vam 

pensar arguments a favor i en contra de les dues propostes.  El 

resultat va ser molt igualat fins que, en un moment donat, va sortir la  

idea de fer les dues campanyes i tothom hi va estar d'acord amb molt 

d'entusiasme. 

Vam planificar com en faríem la difusió, ens van sortir moltes idees i, 

per grups ens vam posar a treballar.  

Referent a la campanya Apilo de recollida de piles hem fet les 

següents accions: 

1-Buscar informació sobre les conseqüències del mal que poden fer 

les piles si no es reciclen. 

2-Pensar eslògans, rodolins i frases adequades pels cartells i 

anuncis. 

3-Disseny de cartells per les botigues i locals socials del poble. 

(Realitzats amb Canva) 

 

 



4-Cartes a l'Ajuntament sol.licitant la difusió a través de les xarxes 

socials i butlletins informatius municipals. 

Escola Terra Nostra <escolaterranostra@escolaolost.cat> 
 

dj., 6 de febr. 15:51  
 

 per a celia.soldevila 

 
 

Hola Cèlia, 

Som els nens i nenes de CM, de l’Escola Terra Nostra. 

Aquest curs a l’escola, estem treballant el projecte “Cuidem el Planeta”. 

La nostra classe hem decidit fer dues campanyes de recollida d’objectes contaminants. Una de piles, i l’altra d’anelles de plàstic. 

Les campanyes comencen a principis de febrer fins el 15 d’abril d’enguany. 

Per aquest motiu ens adrecem a vosaltres per tal que ens ajudeu a fer-ne difusió, pel twitter, instagram i la vostra web. Enviem els 

cartells que hem elaborat. 

Més endavant us farem arribar els anuncis pensats i realitzats per nosaltres . 

Us agraïm la vostra col·laboració. 

Nenes i nens de la classe de CM. 

 
 

Celia Soldevila 
 

dv., 7 de febr. 8:33  
 

 per a mi 

 
 

Bon dia nens i nenes de Cicle Mitjà, 
 
Primer de tot donar-vos les gràcies per informar-nos del projecte que esteu fent, de ben segur que és molt interessant. 
Afegir, que si ho creieu oportú podem acordar algun altre lloc de recollida i també, podem penjar cartells a les botigues, 
si ho creieu oportú. 
 
D'altra banda, dir-vos que ja he fet arribar els cartells al Francesc, el noi que s'encarrega de les xarxes.  
 
Us animem a continuar amb aquesta línia i amb un projecte de gran interès i necessitat pel nostre planeta. Un planeta 
que necessita de la vostra ajuda. 
 
A reveure,  
 
Per qualsevol cosa estem en contacte,  
 
Gràcies 
 
 

Escola Terra 

Nostra <escolaterranostra@escolaolost.cat> 
 

dl., 17 de febr. 15:52 (fa 10 dies)  
 

 

per a Celia 

 
 

Hola Cèlia, 
 
Ja tenim els anuncis acabats, els hem penjat al bloc de l'escola.  
 
Te'ls fem arribar per si també des de l'Ajuntament en podeu fer difusió.  
 
CAMPANYA RECOLLIDA ANELLES DE PLÀSTIC 
 
CAMPANYA RECOLLIDA DE PILES 
 
 
Moltes gràcies 
 
Alumnes de CM 

https://youtu.be/IP9q-XbusQs
https://youtu.be/ZkbJvynAbuE


Veure difusió en la web ajuntament:   

https://www.olost.cat/ 

https://www.olost.cat/index.php?seccio=noticia&id=1298 (notícia específica) 

Notícia en el butlletí informatiu d’ Olost i Sta Creu: 

 

5-Exposició oral de la nostra campanya a les altres classes de 

l'escola per tal de demanar la seva col.laboració. Distribució del mini 

contenidors Apilo. 

6-Missatge a totes famílies del centre a través de l' aplicació TPV. 

7-Creació d'un guió, enregistrament i muntatge d'un anunci de 

la campanya a través de l'aplicació IMovie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkbJvynAbuE 

8-Penjar tot el material de la campanya al bloc de l’escola: 

https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/campanyes-de-recollida-de-piles-i-anelles-de-

plastic/ 

9-Properament, el 19 de març està prevista una trobada 

intergeneracional amb la gent gran del municipi on presentarem 

aquesta campanya i també en demanarem la col.laboració. 

10- Participar en el concurs Apilo omplint el formulari i descrivint la 

feina feta entre tots. 

https://www.olost.cat/
https://www.olost.cat/index.php?seccio=noticia&id=1298
https://www.youtube.com/watch?v=ZkbJvynAbuE
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/campanyes-de-recollida-de-piles-i-anelles-de-plastic/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/campanyes-de-recollida-de-piles-i-anelles-de-plastic/

