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         La purpurina 

És un microplàstic. 

 

 

 

El seu material principal és 

el politereftalat d’etilè 

(PET) -el plàstic de les 

ampolles- recobert amb 

diferents metalls, com 

l’alumini, el diòxid de tità o 

l’òxid de ferro. 

 

INVENTOR: Henry Bessemer, enginyer i 

inventor anglès, s.XIX. Va fer la seva 

fortuna mitjançant una fórmula secreta per 

fabricar "pols d'or", una purpurina a base 

de pols de llautó i pintura que va envadir el 

mercat i va daurar tota Anglaterra: marcs 

de quadres, interiors de palaus i esglésies, 

figures de fusta o escaiola, carruatges, 

vaixells, etc. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Enginyeria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anglaterra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anglaterra


PERILLOSA:  

NO LA PODEM ELIMINAR! 

Acaba als 

desaigües de 

les cases, de 

les escoles i 

dels carrers. 

Els peixos i les aus se la 

mengen i els perjudica. I de 

rebot perjudica, 

especialment, l’ecosistema 

marí. 

Les depuradores no 

poden separar-la i 

acaba als rius i 

després al mar. 



SOLUCIONS 

ACTUAR!!! 



CAMPANYA: PURPURIN@ 

ACTUEM:  

fora la purpurina  

perquè contamina i 

mata la fauna 

marina.  



OBJECTIU 

I QUE AQUESTS 

ALTRES ALUMNES HO 

COMPARTEIXIN AMB 

ALTRES ESCOLES.  

VOLEM COMPARTIR EL NOSTRE 

PROPÒSIT AMB ALTRES ALUMNES 

D’ALTRES ESCOLES.  

I QUE AQUESTES ALTRES 

ESCOLES HO COMPARTEIXIN 

AMB MÉS ESCOLES.  

 

I QUE AQUESTES ALTRES ESCOLES 

ENS HO COMPARTEIXIN AMB 

NOSALTRES. 



SOLUCIONS 
 

 

 

-REDUIR-NE L’ÚS. Si l’hem d’utilitzar perquè és important el 

que fem, que sigui perquè ho farem més d’una vegada. 

 

-ELIMINAR LA PURPURINA de les escoles i del màxim de 

llocs. Portar-la a la deixalleria. 

 

-PURPURINA ECOLÒGICA. Algunes empreses estan 

intentant fer-la i que no sigui dolenta per al medi ambient. 
 



La campanya 

comença aquí! 

Volem arribar a 

molts punts.  

1-ENVIEM CORREUS 

ELECTRÒNICS A LES 

ESCOLES. 

2-HO REBEN ELS 

ALUMNES DE 5è DE 

PRIMÀRIA. 

3-AL CORREU HI HA: 

-vídeo fet per nosaltres. 

-article de la purpurina 

-power point 

-cartells de la purpurina 

  



AGRAÏMENTS 

 

-ALS /LES MESTRES DE L’ESCOLA. 

-A VOSALTRES PER LA VOSTRA ATENCIÓ. 

-ALS TREBALLADOR/ES DE LA DEIXALLERIA. 

-ALS ANIMALS QUE HAN MORT I ENS HAN OBERT ELS ULLS ALS HUMANS. 

-RÀDIO SANT CELONI. 

-REVISTA LA VEU DE PALAU. 




