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QUE ELS NENS N’APRENGUIN I ELS ADULTS
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INTRODUCCIÓ
El nostre grup vam estar observant coses que passen al nostre dia a dia. Després vam fer

una selecció utilitzant l'app de Miro. Després d'estar debatin sobre quina de les 4 idees que

van sorgir era la millor ens vam decidir triar una bassada sobre el reciclatge. Al nostre dia a

dia veiem com les nostres mares i iaies no reciclen com s’ha de fer i mesclen moltes coses

que no són compatibles. Per això els volem ajudar

QUÈ ÉS TRASH FRIENDLY?

Trash Friendly som un grup d’estudiants d’ESO els quals estem dissenyant una aplicació

per tal d'educar i informar a les persones les quals no tenen els coneixements sobre la

importància del reciclatge i el que suposa això per al futur del planeta i de la societat. Som

un grup que hem estat treballant en un ODS i que a partir d’aquest hem aconseguit crear

una proposta i posteriorment començar a programar i dissenyar una aplicació.

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?

El nostre objectiu és que tothom sàpiga la importància del reciclatge i que va a cada

contenidor perquè els encarregats de reciclar no tinguin tants problemes a l’hora de

classificar.

QUÈ ÉS EL RECICLATGE?

El reciclatge és un procés que té com a finalitat convertir residus en nous productes o en

matèria primera per utilitzar-los posteriorment. Es preveu el desús de materials

potencialment útils, es redueix el consum de nova matèria primera i l’ús d'energia.



COM FUNCIONA L’APLICACIÓ?
Hi ha dues seccions:

- Identificador de brossa: Es fa una fotografia al producte que tens a la mà i et sortirà

el material el qual esta format i el percentatge d’aquest.

- Joc: Tens diferents imatges i les has de classificar al contenidor corresponent. Si en

tot cas ho fas bé passes de nivell, si ho fas mal, et sortirà incorrecte i tornaràs a

intentar-ho.

PER QUÈ HEM CREAT AQUESTA APLICACIÓ?
- Problema:

El problema és que la gent no recicla, ja que no estan conscienciats i molta gent no

sap a on ficar cada cosa el que fa que no reciclin per no fer-ho malament

- Solució:

La nostra solució és mitjançant la nostra app conscienciar a la gent de l'important

que és reciclar. L'altra solució és primer fer aprendre a la gent que va a cada lloc

d'una manera divertida i si encara queda algun dubte un detector del producte que et

dirà on l’has de tirar

- Què ens ha portat a escollir aquest repte?

Vam triar aquest repte pel fet que hem observat que a la gent gran que no se'ls hi ha

explicat com reciclar s’equivoquen molt i fan molt difícil un reciclatge fluid. Una altra

raó és que les altres idees que ens van sorgir no les vam trobar tan interessants i tan

rellevants com aquest repte.

FUNCIONS DE L’APP



Abans de plantejar l’aplicació per a poder programar-la, vam formar un mindmap sobre les

funcionalitats de l’aplicació. En aquest hem organitzat per pantalles el que es farà a

cadascuna d’aquestes i l’ordre que seguiran aquestes pantalles a mesura que l’aplicació es

desenvolupi



DISSENY DE L’APLICACIÓ MOQUPS

Quan teníem molt clar el que volíem fer a l’aplicació, vam començar a dissenyar les

diferents pantalles que formen aquesta. Aquest és el prototip de disseny del nostre joc. (El

disseny oficial de l’aplicació està a l’apartat de Desenvolupament de l’aplicació)



DESENVOLUPAMENT DE L’APLICACIÓ

- Programació de l’aplicació:







- Disseny de l’aplicació







PÓSTER PROMOCIONAL


