
Els envasos bric

A diari ens trobem rodejats d’envasos bric per a lactis, sucs i altres aliments líquids en

general.  Són  envasos  multicapa  formats  per  làmines  de  cartó,  plàstic  i  alumini

superposades entre si. 

Concebuts per a la conservació d’aquests aliments en condicions òptimes, tenen altres

avantatges com ara ser fàcils de transportar, ser lleugers, apertura i tancament senzilles,

etc. Tot i això, i vista la composició, cal dir que són també bastant contaminants i d’ací

la importància de reciclar-los.

Però ens hem preguntat si la seua forma respon a criteris d’optimització o més bé a

criteris de moda o de disseny. Dit en altres paraules... s’utilitzen els envasos bric que

minimitzen l’ús del cartó, del plàstic i de l'alumini?

Investiga els envasos bric que veges al mercat i analitza si el seu disseny és el més

sostenible.
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Objectius:

Escollim  un  problema  on  la  sostenibilitat  resulta  fonamental.
Reduir Reciclar i Reutilitzar són aspectes que estaran presents a
l’hora de resoldre aquesta situació.

 

La producció d’envasos de manera sostenible és també una forma
de sensibilitzar-se amb el medi ambient. Tal volta cal apostar per
un  marketing  on  ecologia  i  sostenibilitat  siguen  els  eixos
principals. 

L’activitat potencia la investigació a través de la recerca de dades 
reals que hauran de ser interpretades i tractades. Connecta amb la 
realitat que és propera a l’alumnat i potencia el treball a través de 
la resolució de problemes que poden convertir-se en un treball 
interdisciplinari en equip.

Orientacions:

 Pot ser podries començar investigant els diferents tipus d’envasos bric que hi ha 

als supermercats. 
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 Analitza  el  significat  de  la  paraula  packaging.  Van  de  la  mà  packaging

sostenible i marketing?

 Pots desmuntar els teus envasos bric, analitzar-ne la composició, mesurar-ne les

dimensions i calcular-ne la superfície i així fer una primera aproximació a com

pot ser l’envàs més sostenible. 

 Un full de càlcul pot ser una bona eina per fer una simulació amb la qual 

acostar-se al concepte d’envàs bric sostenible. 

 Construeix els teus propis envasos i dissenya la teua marca pròpia.
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