
Accions de sensibilització sobre la importància de 
donar una segona vida a la roba, la protecció del 
medi ambient i el desenvolupament sostenible

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ



Hi ha Roba Estesa

• Dinàmica: inspirat en el Trivial, desenvolupa un joc que combina preguntes i petites 
proves que permeten descobrir la importància de donar una segona vida a la roba 
usada.

• Públic destinatari: alumnat i professorat de 5è i 6è de Primària i Secundària. Altres 
col·lectius com associacions veïnals o grups en centres culturals. Les preguntes tenen 
tres nivells de dificultat, adaptades per a cada tipus de públic.

• Durada: 55 minuts. 

• Mínim de tallers a organitzar en cada visita: 2. 

• Lloc de realització: sala d’usos múltiples (preferentment) o aula de classe.

Tallers 
Divertir, ensenyar, aprendre, sensibilitzar...

Tallers Formals

Com a complement de la tasca de recollida selectiva 
del residu tèxtil, la Fundació compta amb un Progra-
ma de Sensibilització amb el qual volem difondre la 
importància de donar una segona vida a la roba per a 

protegir el medi ambient i impulsar el desenvolupament sostenible. És fruit del compromís 
que Humana manté amb la societat i la ciutadania.



Bosses sostenibles DIY

• Dinàmica: fabricació d’una bossa 
o motxilla a partir d’una samarreta 
reutilitzada, amb l’ajuda de tissores 
i una goma per al cabell.

• Públic destinatari: per a tots els 
públics, recomanable a partir de 6 
anys.

• Durada: mínim 2 hores.

• Tallers per a un màxim de 15 
nens i nenes simultàniament.

Tallers No Formals

Titelles sostenibles DIY

• Dinàmica: fabricació d’una titella mitjançant un mitjó reutilitzat, trossos de tela, bo-
tons i llana, amb l’ajuda de tissores i adhesiu per a roba.

• Públic destinatari: per a tots els públics, amb atenció especial a nens i nenes a partir 
de 3 anys (fins a 6 anys han d’estar acompanyats per un adult).

• Durada: mínim 2 hores, durant les quals es duen a terme sessions de 15 minuts.

• Tallers per a un màxim de 15 nens i nenes simultàniament.



Les exposicions s’organitzen conjuntament amb els nostres col·laboradors públics i 
privats. Estan formades per panells de gran format.

Hi ha tres mostres disponibles:

• La segona vida de la roba i la sostenibilitat global.

• Educació de qualitat i desenvolupament dels països del Sud.

• La importància de la dona en el desenvolupament.

Conferències, seminaris, trobades, xerrades... el format és ampli tot i que l’objec-
tiu és el mateix: compartir coneixement i experiències sobre les temàtiques i àm-
bits d’actuació de la Fundació, que són la gestió del residu tèxtil, economia circular, 

moda sostenible o contractació pública innovadora i sostenible, entre altres.

Compartir coneixement, la clau

Imatges que sensibilitzen

Exposicions Itinerants

Trobades informatives



Visites a la Planta de Preparació 
per a la Reutilització
Conèixer com donem una segona vida a la roba

Totes les activitats són gratuïtes

L’objectiu de la visita a la planta de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) és donar 
a conèixer a la societat la nostra feina de preparació per a la reutilizació del tèxtil 
usat. La visita transmet la transparència de la nostra tasca i enforteix les relacions 

amb les entitats amb què hi col·laborem. 

L’activitat inclou la visita a un hort social del programa 3C Conreem el Clima i la Comu-
nitat. Són entre 90 i 120 minuts per a tot el recorregut, depenent del número de parti-
cipants. 

Està dirigida a institucions, organitzacions i empreses interessades en la nostra feina, amb 
atenció especial als nostres col·laboradors públics i privats. També a escoles amb inquie-
tud per a oferir activitats als seus alumnes on la segona vida de la roba sigui protagonista.



humana-spain.org | humanaenaccion.com

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant 
la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia. La 
Fundació també impulsa programes d’ajuda local i sensibilització al territori més proper.


