“AIXÒ NO ES FA, CACA!”

Campanya de sensibilització:

“AIXÒ NO ES FA, CACA!”
Els xiquets i xiquetes del CEIP Carles Salvador, juntament amb el professorat i l'AMPA, volen impulsar
aquesta campanya per a conscienciar sobre la importància d'arreplegar els excrements de gos.
L'acció, que es desenvoluparà al desembre del 2017, consisteix en una exposició de dibuixos infantils
que reivindiquen un barri lliure d'excrements. L'exhibició tindrà lloc en el Parc de la Piràmide, al
costat de l’escola Carles Salvador, per ser un clar exemple de zona saturada d'excrements.
De tots és sabut que els excrements de gos són un risc per a la salut de les persones per contenir
paràsits nocius, contaminar les nostres aigües, facilitar caigudes i un llarg etc. És imprescindible que
aquest missatge arribe també als xiquets. Les campanyes escolars sobre per què i com arreplegar els
excrements canins són fonamentals per a crear consciència.
Esperem que amb aquesta acció artística - reivindicativa puguem ajudar a reduir els excrements en
el carrer, i, sobretot, que el missatge clar, senzill i directe també cale entre els amos de gossos del barri
de Benimaclet.

TÍTOL:
“AIXÒ NO ES FA, CACA!”

Missatge clar, breu i concís.
És una frase col·loquial molt utilitzada pels adults per a advertir als bebès d'un comportament no adequat. Es tracta de donar-li la volta
a l'emissor i al receptor habitual. En aquest cas són els xiquets els que llancen aqueix mateix missatge als adults.

IMATGE:

Icona caca de gos estil art – il·lustració.
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(Entrada carrer Poeta Altet)

L'exposició, organitzada pels xiquets i xiquetes del CEIP Carles
Salvador, juntament amb el professorat i l'AMPA, consisteix en una
exhibició de dibuixos infantils que reivindiquen un barri lliure

d'excrements.
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veus perquè el nostre missatge arribe encara més lluny.
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MUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ
(PARC DE LA PIRÀMIDE)
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS INFANTILS

CARTELL

*És convenient escollir un dia que sapiem que el temps no serà un impediment per a dur a terme l'acció, ja que és una activitat a l'aire lliure.

RECURSOS NECESSARIS PER A L’ACCIÓ
MATERIAL GRÀFIC PER A la CAMPANYA
- CARTELL per a posar el dia de l'exposició.
- INVITACIÓ per a repartir en l’escola uns dies abans de l'acció.
- CARTELL A4 per a repartir o pegar en el barri abans de l'acció.
DIBUIXOS INFANTILS
Exposició de dibuixos infantils realitzats per xiquets i xiquetes del CEIP Carles
Salvador per a conscienciar als amos de gossos i usuaris del parc de la
importància d'arreplegar els excrements de les seues mascostes.
Els dibuixos s'exposaran amb un sistema senzill i fàcil de muntar: plastificats i
penjats sobre una corda subjectats per pinces.

MOSTRA DE CAQUES I CARTELLS AMB MISSATGES
Els xiquets i xiquetes de l’escola el dia de l'exposició col·locaran damunt de les
caques que troben en el parc i voltants cartells amb missatges.

TARGETES AMB MISSATGES PER A REPARTIR
Els xiquets i xiquetes de l’escola·repartiran als amos de gossos targetes amb
missatges que conviden a respectar la convivència entre els veïns arreplegant els
excrements de les seues mascotes (exemple: gràcies per respectar la meua zona
de jocs)

OBJECTIU:
Donar-li un caràcter d'exposició artística a la
campanya pot servir per a tenir un major impacte.
Volem que el dia de l'exposició el parc s'òmpliga de
gent que vulga veure els dibuixos exposats i formar
part de l'acció.

“AIXÒ NO ES FA, CACA!”

UNA ACCIÓ PROPOSADA PER:

