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ALLARGUEM EL CICLE
DELS NOSTRES RESIDUS
“DONEM-LI LA VOLTA”

PRESENTACIÓ
Aquest recull de propostes didàctiques és fruit del treball fet pel professorat assistent a les sessions
de seguiment i formació de la XESCVic, que són membres de la xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de
Catalunya. La finalitat d’aquestes propostes és treballar a les aules la tria i selecció de les nostres deixalles
domèstiques i de l’escola, amb l’objectiu de millorar el cicle de vida dels productes, la valorització (reciclatge)
i la reducció de la fracció actual de la resta o rebuig.
Les propostes, tot i estar emmarcades al cicle formatiu corresponent, estan programades amb una
estructura multinivell. Això vol dir que es poden modificar i adaptar als diferents contextos cognitius dels
nostres alumnes, que no tenen un temps determinat ni una seqüència obligatòria. Per tant, després de ferles servir, podríem fer una posada en comú perquè de ben segur els podrem trobar variants d’aplicació noves
i diverses.
Des de l’àrea de medi ambient volem agrair la participació i compromís dels centres, dels mestres i
professors participants a la XESCVic, en el treball i recerca per l’educació per a la sostenibilitat, el
compromís comú per una escola millor i una ciutat educadora que també utilitzen l’entorn i la realitat propera
com a espais d’aprenentatge i innovació.

NIVELL

RECURS

FINALITAT

EDUCACIÓ
INFANTIL
CI-CM

1.- La paperera màgica
Conte per ser explicat i/o representat

Entendre que si triem bé, la major
part del residus que generem es poden
reciclar i, per tant, reutilitzar.

2.- Tria bé / Encerta el residu.
Joc de punteria. (dos jocs)
3.- Tot encaixa
Dòmino a doble cara
· Davant, l’objecte i el nou recurs.
· Darrere,el cicle de vida d’un producte

PRIMÀRIA
CM-CS

SECUNDÀRIA

Relacionar el residu amb cada una de
les fraccions de recollida i tractament.
El residu i la seva valorització. Un nou
producte.
Conèixer el concepte de cicle de vida
d’un producte.

4.- Quant i com
Joc dels TANS

Comptar. El percentatge que va a
rebuig (abocador) i com el podem reduir.

5.- Fem el canvi
Joc de cartes. Productes i singularitats
dels nostres hàbits de consum.

Fomentar el diàleg i el debat. La
complexitat de l’origen, vida i ús dels
productes.

6.- Tria el camí
El camí i les dades dels nostres residus
a la ciutat de Vic.

Debatre la nostra realitat. Recollida
selectiva, tractament i reciclatge.
Conèixer dades de les nostres
deixalles.

7.- Fem-ho entre tots
Joc de cartes. Fem –ho bé entre tots.
Els producte i les seves característiques.

Fomentar el diàleg i el debat. La
complexitat de l’origen vida i ús dels
productes (cartes)

8.-La frase maleïda
Parlar, llegir i escriure

Introduir la complexitat. La frase entre
tots, una cadena de paraules/seqüència
del camí dels nostres residus.

9.- Jocs visuals
Passem imatges
· Parlem del procés I
· Els nostres residus II

Exercitar la memòria visual i la
seqüència d’imatges, reconèixer i
analitzar els elements d’un mateix
àmbit.

1.
LA PAPERERA MÀGICA. CONTE

ED. INFANTIL
CI-CM

OBJECTIU
La lectura d’un conte curt per introduir-nos a la necessitat de fer un bon triatge de les nostres deixalles en
origen. Si triem bé i col·loquem cada cosa al seu lloc, és molt més fàcil el seu tractament i valorització per
esdevenir un nou objecte i allargar així el cicle de vida dels materials i la sostenibilitat dels recursos.

CONTE
L’Erola acaba de fer sis anys i els seus pares li han organitzat una festa amb els seus amics i amigues. Ha
vingut tothom i s’ho ha passat molt bé. Ha bufat les espelmes, ha menjat pastís de xocolata i ha jugat tota
la tarda. Ah!, i a més a més li han portat regals: un titella maquíssim d’una fada d’aigua, una samarreta amb
moltes flors, uns patins que van molt ràpid, un joc de cartes, un puzle amb moltes peces que sembla que serà
una mica difícil de fer i molts dibuixos que li han fet els seus amics i amigues... Només hi ha un regal que no
li agrada i tampoc recorda qui li ha portat: una paperera molt i molt lletja per a l’habitació . Per a què vull una
paperera ?, pensa l’Erola Qui me l’ha regalat? Qui pot pensar que a mi m’agrada aquest paperera que, a més
a més, no té cap dibuix, ni cap color... ?
S’ha acabat la festa i els seus pares li diuen que guardi tots els regals a l’habitació. Ho agafa tot menys la
paperera, però la seva mare li diu que li anirà molt bé tenir-la a l’habitació perquè així hi podrà llençar els
papers sense haver d’anar sempre a la cuina. L’Erola no la vol a l’habitació, però com que no es vol barallar
amb la seva mare, l’agafa i l’amaga sota la taula on dibuixa.
Ja fa dies que va ser el seu aniversari i, avui, l’Erola no es troba gaire bé. És al llit retallant dibuixos. A l’Erola
li agrada molt retallar qualsevol tipus de paper, fotografies de persones i de joguines de revistes i diaris
que troba per casa. Avui té tot el llit i el terra de l’habitació plens d’aquests papers que ha retallat. És un
bon moment per fer servir la paperera que li van regalar i recollir tot l’escampall. L’endemà al matí l’Erola es
desperta per anar a l’escola, sense obrir gaire els ulls - cada dia li costa més aixecar-se- . Busca la roba per
vestir-se, però no troba les sabates On les va deixar? Ah!, sí, sota la taula, al costat de la paperera. Però, què
ha passat? On són els papers que havia retallat i llençat? No en queda cap, però la paperera no està buida.
Hi ha una bonica llibreta de paper reciclat. Que estrany? Com pot ser?
Aquella mateixa tarda, quan arriba a casa, l’Erola agafa revistes i diaris i es tanca a la seva habitació.
Comença a omplir la paperera retallant molts papers però, com que no té gaire temps, també l’omple de fulls
de diaris que ha anat a buscar al menjador i d’altres papers de dibuixos que havia fet i que no li havien quedat
bé. Aquesta nit deixarà la paperera al mig de l’habitació per poder veure, des del llit, què és el que passa
amb els papers. L’Erola no vol dormir, per vigilar la paperera, però no ho aconsegueix i s’adorm. Al matí, es
desperta de cop i el primer que fa és mirar la paperera... Els papers ja no hi són i a la paperera hi troba una
bonica carpeta amb unes lletres que diuen que està feta amb paper reciclat.
A casa de l’Erola ja no hi queden papers; fins i tot avui n’ha portat de l’escola per poder omplir la seva
paperera. Com més plena està, millor. És la manera de troba-hi el regal que cada matí recull. Però aquest
matí la paperera contenia els mateixos papers que hi va llençar. Avui no hi ha regal. Què ha passat? Què
tenen aquests papers que no es converteixen en boniques llibretes, carpetes, papers de colors...? L’Erola
ha deixat la paperera plena tota la setmana, però no ha passat res. Finalment, l’ha buidat i veu que enmig
dels papers, hi ha l’ampolla d’aigua que va llençar-hi quan va tornar d’excursió i també uns caramels que li va
donar l’àvia i que no li agraden gens. Per això, aquesta setmana no ha funcionat la seva paperera màgica.
Ara, a l’Erola li agrada molt el regal que li van fer pel seu aniversari: una fantàstica paperera màgica. Des
d’aleshores, quan va pel carrer, mira els contenidors i sap quins seran màgics i convertiran el paper, els
envasos, les restes de menjar...en nous objectes i productes, i aquells als quals costarà més de fer-ho perquè
contenen moltes coses barrejades.

1.
LA PAPERERA MÀGICA. CONTE
L’Erola ha aconseguit molts regals llençant residus a la seva paperera màgica, com per exemple, un xandall
molt bonic l’endemà del dia que hi va llençar només ampolles de plàstic.
L’Erola està molt contenta i els seus pares encara molt més. Ara té tota l’habitació i tota la casa molt
endreçades: no hi ha mai cap paper al terra, ni cap joguina fora de lloc, ni cap ampolla buida que no es llenci.
L’Erola gràcies a la seva paperera màgica s’ha convertit en una gran experta en residus i en el seu reciclatge.

Us presentem algunes maneres de treballar el conte. No fem cap descobriment perquè les hem recollides
d’experiències i propostes existents. De ben segur que vosaltres en sabeu un munt i algunes molt més
atractives. Passeu-vos-ho bé i que els vostres alumnes aprenguin força i se’ls despertin i mantinguin les
ganes de llegir.

1. HABILITATS PER A LA VIDA (CI)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Escolteu la història i després organitzeu el grup per parelles. Sortiran a explorar l’escola amb paper i llapis.
Han d’anar apuntant el que vegin sobre les deixalles i què caldria esmenar, i també tot allò que els agradaria
fer a l’escola i que no hi fem, per tenir un planeta millor.
Com estan els wàters? Com estan les papereres de les aules? Què hi podem fer? Com estan les papereres
del pati? Els agradaria tenir més arbres o plantes i poder fer murals en algunes parets? Recordeu que no
només es tracta d’anar apuntant tot allò que està en mal estat, sinó també allò que voldrien tenir i que no
tenen.
Després compartiran els diferents inventaris i conversaran sobre la manera com poden organitzar-se per fer
possibles aquests somnis i millorar la recollida selectiva.

ED. INFANTIL
CI-CM

2. PRENDRE DECISIONS (CM-CS)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Abans d’escoltar la història cal disposar d’espai per jugar als cartells. Sense desenganxar les etiquetes,
hi han d’escriure les paraules següents: crida’m, somriu-me, ignora’m, discuteix-me, consent-me, suplica’m,
riu-te de mi, assenyala’m... Es poden repetir accions i afegir-ne d’altres.
Tothom ha d’estar dempeus, dins un gran cercle. Han d’enganxar al front de cada alumne una etiqueta. Ningú
no podrà dir a ningú quina és la paraula que porta escrita al front. Quan es doni el senyal, tothom haurà de
caminar per l’aula i, a mesura que es vagin trobant, hauran de fer el que indica el cartell de la persona que es
té al davant.
Han de deixar passar uns 5 o 7 minuts. Ningú no s’ha de treure el seu cartell encara. Després demanareu que
cadascú expliqui què ha sentit i per què. Només després de parlar es podran treure’s el cartell i veure què hi
tenia escrit.
P- A qui li hauria agradat fer-se el sord i per què?
De seguida, passeu a escoltar la història d’en Sergi i pregunteu quin és el cartell simbòlic d’en Sergi i què
n’opinen de la situació.
Acabeu la sessió fent la pregunta següent i demanant que conversin sobre aquest fets:
P- Quan els hagués agradat fer-se els sords per no escoltar el que algú els ha dit i per què? Com ha succeït
tot plegat? Explica-ho...

3. HÀBITS SALUDABLES (CM)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer escolteu la història i després parleu-ne. Fàcilment desperta comentaris. Malgrat tot, aquí hi ha
algunes preguntes que poden ajudar:
Parlem dels nostres residus.
Per parelles, converseu una mica sobre com tractem els residus a casa i a l’escola: Quantes bosses diferents
tenim? També disposem de cubells? Cada dia treu les escombraries una persona diferent de la casa? Què
passa quan ho llencem la brossa a la paperera de l’escola? Qui ho recull? Quants tipus de residus generem?
On van a parar?
Després, cadascú ha de compartir amb la resta del grup allò que més li ha cridat l’atenció del relat del
company.
Per acabar, deixem aquesta pregunta a l’aire: què faríeu si un company, companya o algú de la família no triés
bé els seus residus?
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LA PAPERERA MÀGICA. CONTE
4. HÀBITS SALUDABLES (CI-CM)
Quan mengem sempre el mateix ens estem perdent un milió de possibilitats. I, després de menjar, què en
fem de les restes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Organitzeu un àpat comunitari amb l’ajut de les mares i els pares de la classe. Demaneu que cadascú faci
portar al seu fill a l’escola una mica del menjar que més li agradi, però que estigueu convençuts que a poques
persones els vindrà de gust, potser perquè no han tingut l’oportunitat de provar-lo. Així, s’escull el dia i l’hora
més indicada per a la prova vital de l’escola. La idea és organitzar un acte tan provocatiu que tots sentin
desig de provar allò que els sembla tan estrany. Seria aconsellable poder enregistrar aquesta activitat amb
l’objectiu que l’alumnat pugui conversar després sobre tot allò que ha anat succeint.

5. VIURE EN COMUNITAT (CI-CM)
Una mica més enllà de la punta del nas hi ha el món. Hi passen moltes coses, però no sempre ens n’adonem.
A l’Erola, el seu aniversari va fer-li veure que ella és important per a moltes persones.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Després d’escoltar la història, es demana als alumnes que s’organitzin en grups de tres persones.
Recomanem formar els grups a l’atzar. Cadascú escriu en un paper el nom de les persones que s’imagina que
anirien a la seva festa. Quan tots tres hagin escrit les llistes, les comparteixen entre ells, explicant per què
creuen que hi anirien i com s’imaginen que seria la festa. Què ens sobraría i a quin contenirdor hem de posarho perquè es pugui tornar a utilizar o reciclar?

6. BONS HÀBITS (CM-CS)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Abans d’escoltar aquesta història, pregunteu als infants si els agradaria tenir diferents armaris, calaixos i
contenidors a l’habitació Deixeu anotat en un mural o bé a la pissarra les aportacions dels nens i les nenes
sense fer-ne cap judici.
Aquest recorregut ràpid obrirà la porta a la història. De seguida l’escoltem i de la mà de les preguntes
següents comencem a conversar:
P- Deu ser que a l’Erola li agrada la paperera i no se n’havia adonat?
P- Us agradaria tenir l’habitació endreçada? Per què?
P- Creieu que es fácil o difícil triar els nostres residus?
P- Heu vist contenidors amb deixalles de tota manera? Per què deu ser?
P- Tenir contenidors de tot tipus al carrer? Penseu que és una bona solució? Imagineu una idea millor per
evitar-ho?
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7. RELACIONAR-SE
Volem generar curiositat. Expliquem el conte, però només la primera part de la història perquè es quedin una
mica neguitosos i vulguin satisfer la seva curiositat.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer escolteu la història i després entreu en la conversa llançant algunes preguntes, a tall de reflexió, en
veu alta: alguna vegada heu sentit curiositat per llegir alguna cosa? Què i per què? Dels llibres que heu llegit
a la vostra vida, quins han estat una tortura i quins us han fet passar una bona estona?
També fem preguntes sobre la història de l’Erola:
P-Com pot acabar la història?
Continuem la lectura fins al final
P-Què fa que sigui mágica la paperera?
P-Què cal fer per a què la paperera transformi els residus en nous objectes?

8. FIXEM-NOS-HI (CI-CM)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Després d’escoltar la història, doneu paper i llapis als infants. Jugueu a STOP. Formuleu una pregunta,
deixeu cinc segons per a les respostes i després crideu STOP. Tots hauran de deixar anar els llapis i llegir
què han respost.
Aquestes són les preguntes:
1. Escriviu el nom de la protagonista de la història.
2. Escriviu el nom i el telèfon d’un veí a qui trucaríeu per explicar-li la màgia de la paperera.
3. Com es diuen els nens i nenes que t’agradaria que vinguessin a la teva festa?
4. Escriviu el nom dels nens i nenes que creieu que us convidarien a la seva?
5. Quantes papereres i de quins colors serien si us en regalessin una per a cada tipus de residu?
És important deixar temps entre pregunta i pregunta per intentar compartir els perquès de les respostes
però sense que decaigui l’interès. Per fer-ho més emocionant des de l’inici, arranqueu amb una o dues
preguntes que no tinguin res a veure amb el tema. Per exemple: quin és el cim més alt d’Osona? O, quin any
es va acabar de construir la Catedral de Vic? Segur que trobareu preguntes millors.

2.
TRIA BÉ. ENCERTA EL RESIDU. JOC DE PUNTERIA
OBJECTIU
Adonar-nos que els residus que fem a casa i els que arriben a l’abocador i a les plantes de tractament ho fan
de manera incorrecte. Què els passa? Sabem quins són els residus que produïm a casa i quins arriben
a l’abocador. Quines diferències hi ha? Com ho podrem solucionar?

DE QUÈ PARTIM?
De l’estudi sobre els residus que generem les famílies a Catalunya el resultat del qual ens mostra,
una vegada col·locades totes les anelles, les diferents proporcions que produïm de cada fracció
o material.
De la manera com ho fem a la ciutat de Vic. Fixem-nos en la fracció que enviem a rebuig, és a dir
a l’abocador.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ

Preparem els dos jocs (creu) . El símbol
i el
sota la creu, també ens serveix per muntar-los.

que és

Dues bosses amb 30 anelles cada una, també indentificades amb el cercle i el quadrat.
4
Joc A

4

4

4

14

9
Joc B

1

4

3

13
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DESENVOLUPAMENT
Dividim el grup classe en dues parts iguals. Un grup jugarà amb el joc
i l’altre, amb el joc
i distribuïm
entre tots els alumnes les 30 anelles de cada joc. Cada jugador i per torn les tira fins a encertar al lloc que li
correspon.
Cada equip omple la seva columna d’aquesta graella:

ANELLES
Fracció / color contenidor
Orgànic / marró

DIFERÈNCIA
més o menys
14

13

-1

Vidre / verd

4

1

-3

Envasos lleugers / blau groc

4

4

----

Envasos paper cartró / blau

4

3

-1

Rebuig-Resta / gris

4

9

+5 (*)

(*) REFLEXIONEM I COMENTEM:
Conjuntament esbrinem on haurien d’anar les cinc anelles de més que hem posat a l’apartat de rebuig. Com
que no hi haurien d’anar-hi, vol dir que les havíem de posar-les a envasos multiproducte o orgànic, TENIM,
DONCS, LA POSSIBILITAT DE MILLORAR! És a dir, augmentar la quantitat de residus que es poden reciclar.
COL·LOQUEM CADA COSA AL SEU LLOC:
Retallem i situem sota els jocs un paper en forma de cercle i quatre quadrants en
el primer joc, a cada quadrant hi dibuixem o enganxem imatges de residus de cada
fracció i anotem a l’eix el nombre d’anelles.

3.
TOT ENCAIXA.
OBJECTIU
Saber que podem reciclar i aprofitar molt més els residus que generem a casa si en fem un bon triatge.
Adonar-nos que una bona tria comporta una millor gestió i un aprofitament de matèries primeres per a nous
productes.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
Dos jocs de dòmino amb 28 fitxes cada un.
Per una cara és un joc de dòmino i per l’altre, un trencaclosques.

DESENVOLUPAMENT D’UNA RONDA
1. Les fitxes es posen de cap per avall, es barregen i es
reparteixen set fitxes a cada jugador. La resta es deixen
en reserva.
2. El jugador que és a l’esquerra del que ha repartit inicia
la partida. L’ordre de joc sempre serà cap a l’esquerra.
3. A partir dels extrems del joc es poden col·locar fitxes
unint les caselles lliures de les peces que hi ha a taula
amb una casella igual de les fitxes que té cada jugador.
4. Els jugadors tenen una tirada per torn, excepte en el
cas de disposar dels dos dobles dels dos extrems. Un cop
esgotat el torn, el següent jugador que tira és el situat a
l’esquerra del que ha perdut el torn.
5. En cas que un jugador no pugui tirar cap de les fitxes,
n’ha d’anar robant de les fitxes en reserva fins que pugui
tirar-ne una. Un cop s’hagin esgotat, el jugador que no
pugui tirar cap fitxa ha de passar.
6. El joc finalitza quan un jugador es queda sense fitxes
o quan tots els jugadors han passat durant el mateix torn
sense tirar. En aquest segon cas, es fa un recompte de
les fitxes que ens queden per jugar i el que té una suma
més alta, perd.

Residu

Nou ús

Caixes de plàstic

Carmanyoles
“Tuppers”

Llaunes de refresc

Noves llaunes de
refresc

Ampolles de plàstic
d’aigua

Fibres per fer teixits

Bosses de plàstic

Noves bosses de
plàstic

Papers de diari

Paper reciclat

Brics de llet

Materials plàstics
durs (torratxes,...)

Ampolles de plàstic

Mobiliari urbà de
plàstic

QUÈ MÉS PODEM FER?
En el dòmino hi ha mostres d’objectes fets a partir de residus. Així veiem que se’ls pot donar un nou ús. En
total n’hi ha set, però segur que en podem trobar molts més. Seríeu capaços, entre tot el grup classe de
pensar-ne uns quants més? Fins i tot en podeu proposar-ne de nous o, posant-hi una mica d’imaginació,
millorar algun d’aquests objectes.

TOT ENCAIXA.
DONEM LA VOLTA A LES FITXES.

PRIMÀRIA
CM-CS

OBJECTIU
Entendre que tots els productes tenen un cicle de vida. dibuixar i descriure’n un nou esquema en base a un
producte alimentari.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
El revers de les 28 fitxes d’un dels dos jocs de dòmino.

DESENVOLUPAMENT D’UNA RONDA
Es reparteixen les fitxes del trencaclosques entre els alumnes. Tot seguint l’ordre de tirades, hem d’anar
muntant el nostre trencaclosques per completar el cicle de vida del producte (esquema).

QUÈ MÉS PODEM FER?
Ara que ja hem establert el cicle de vida dels productes,
podem passar a la pràctica i fer el cicle d’algun producte;
des de la seva obtenció, creació, transport, venda i
utilització, el que en sobra; el seu triatge-tractament i la
seva valorització i/o nou ús.
Fem sis grup: tres amb productes de l’àmbit de
l’alimentació: un, dels envasos lleugers (cartró i diaris);
un altre, d’envasos (plàstics i metalls); i el darrer,
amb ampolles de vidre. Podem donar-los les imatges
corresponents per ajudar a crear la correlació.
Fem la seqüència; lineal o circular, que ho desxifrin ells
mateixos. Comentem i anotem a la pissarra algun dels
cicles i les dificultats que s’han trobat per completar-lo.

4.
QUANT I COM. JOC DELS “TANS”
OBJECTIU
Que alumnes de cicle superior de primària i primer cicle de secundària quantifiquin en percentatges
i quantitats la composició de la bossa de les seves deixalles.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
Dos joc de “Tans” de set peces geomètriques. Aquesta proposta està basada en un joc d’origen xinès,
probablement un dels més antics del món, que te set peces anomenades “TANS” (cinc triangles, un quadrat
i un paral·lelogram).

DESENVOLUPAMENT
Per al desenvolupament és important recordar primer les diferents fraccions dels residus, sobretot de les
deixalles que produïm a casa i a l’escola i que posem a la bossa d’escombraries.
La proposta té dues parts:

PRIMERA PART. FEM NÚMEROS
Segons l’estudi de l’Agència de Residus de Catalunya (2014).
El quadrat representa, la composició de la bossa d’escombraries
i les peces, cada una de les diferents fraccions en percentatges.
Tenint en compte que la suma dels dos triangles grans iguals són la
fracció orgànica (44%), responem les següents qüestions:
A. La suma del vidre i del paper cartró és el 26% i d’ambdós en
generem la mateixa quantitat. A quines dues figures correspon
cada un? Quin és el seu percentatge total?
Tenint en compte també que el paral·lelogram és el 14% i
representa els envasos lleugers:
B. Quin és el percentatge de la fracció resta, és a dir, la que aniria
a l’abocador? L’any 2014 s’han recollit uns 16.142.140 Kg. de
residus, dels quals 8.812.940 Kg. han anat a l’abocador, quin
n’ha estat el percentatge?.
C. Si a l’abocador hi hem portat 8.813,94 Tn. Quants quilos
de materials no havien d’anar-hi si el 70 % de materials són
aprofitables?

100%
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Construïm el quadrat (tal i com es guarda a la caixa), el reproduïm
en un paper, n’anotem el percentatge i decidim a quina fracció
corresponen cada una de les figures. Pintem del mateix color les
figures aprofitables (reciclables). Fem la següent reflexió:

Per què només triem selectivament la meitat de les nostres
escombraries?

SEGONA PART. CONSTRUÏU LA FRASE

A

TENIR UNA

I A L’

TRIEM BÉ, PER NO

DE RESIDUS ALS ABOCADORS

4.
SOLUCIONS
PRIMERA PART. FEM NÚMEROS
RESTA

APROFITABLE
100%

22% ORGÀNICA

13%
ENVASOS VIDRE

22% ORGÀNICA

14%
ENVASOS LLEUGERS

13%
PAPER I CARTRÓ

16% RESTA

A.Dels dos triangles petits un correspon al vidre (13%) i l’altre, al paper cartró (13%)
B. (22+22+13+13+14)-100 = 16%
C. 16.142.140
8.812.949
X= 55%

100%
X

100%
70%
X= 6.169,06

8.812,94
X

Tn = 6.169.060 Kg
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100%

SEGONA PART. LA FRASE

I A L’

A
CASA

TRIEM BÉ, PER NO
ESCOLA

TENIR UNA

DE RESIDUS ALS ABOCADORS
MUNTANYA

5.
FEM EL CANVI. JOC DE CARTES
OBJECTIU
Ser el primer jugador en guanyar totes les cartes de joc, o en tenir més cartes al final del temps establert.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
Hi ha quatre categories -grups de residus- (valor) segons els material bàsic que el composa, assenyalat amb
un rombe de color a la part superior dreta. 36 cartes
19 Verd: Abundants i fàcilment reciclables
8 Groc: Abundants reciclables si el triem bé però amb cost energètic alt
6Taronja: Abundants reciclables i amb possibilitat de reduir-los.
3 Vermell: Us ocasional i molt contaminants.
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DESENVOLUPAMENT D’UNA RONDA. MECÀNICA DEL JOC
Repartir cap per vall el mateix numero de cartes a tots els jugadors.
El jugador de menys edat agafa la primera carta del seu pilot (sense ensenyar-la) i escull una característica
del seu residu que consideri elevada (per exemple els anys que tarda a descomposar-se si no es valoritza).
Ho diu en veu alta als altres jugadors.
Els altres jugadors miren la seva primera carta i arribat el seu torn, diuen el valor de la característica
enunciava (es juga en el sentit de les agulles del rellotge). El jugador que tingui el valor mes alt, s’emporta
totes les cartes dels altres jugadors i les coloca sota el seu pilot.
El torn passa al jugador que guanya la ronda. Li toca escollir una característica que considera forta i així
successivament.
Serà possible canviar la característica escollida per un jugador durant la mateixa ronda, si un altre jugador
disposa d’una carta amb rombe taronja, groc o vermell.
El jugador que vulgui fer el canvi ha de tenir a la ma una carta prioritària respecte a la del jugador que ha
escollit la característica inicial. L’ordre de prioritat d’aquestes cartes va (de més a menys prioritari) (vermell
>taronja>groc>verd).
En la mateixa ronda, diferents jugadors poden imposar la seva característica preferida.
Per exemple: El jugador que tria la característica inicial te una carta verda. Tria despesa energètica.
El següent jugador te una carta taronja, decideix canviar la característica per temps en degradar-se.
Només una carta de valor superior en aquest cas una carta vermella pot fer canviar una altre vegada la
característica inicial.

QUAN S’ACABA EL JOC?
Guanya el jugador que te totes les cartes del joc. Una altre manera d’acabar la partida es acordar el temps
que dura (exemple: guanya el que tingui més cartes d’aquí a 15 minuts).

Nota: els valors atorgats a cada un dels residus; de disponibilitat, cost energètic, facilitat de reciclatge i
temps de degradació, son estimats i relatius. La informació de l’Ass. Amics de la Terra.

6.
TRIA EL CAMÍ. JOC D’ESTRATÈGIA
OBJECTIU
Reconèixer i identificar el terme municipal de Vic i el seu nucli urbà. Simular el recorregut dels nostres
residus. Recordar aspectes de cultura general de l’entorn proper, bones pràctiques de consum i de gestió
dels nostres residus i conèixer alguna de les xifres i quantitats de les diferents fraccions.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
Mapa del terme municipal de Vic (lona)
30 fitxes (contenidors)
19 fitxes negres (Plantes de tractament)
19 fitxes color fusta (nous productes)
6 fitxes de diferents colors 1 per cada equip de jugadors (per moure’ns pel tauler de joc)
1 Rellotge de sorra
Caixa amb quatre separadors per cada grup de preguntes:
- 6 cartes. Reptes o fites per a cada equip jugador.
- 23 cartes. Per aconseguir les fitxes dels contenidors.
- 19 cartes. Per Poder aconseguir la fitxa de la planta de tractament.
- 17 cartes. Per aconseguir un nou producte fruit del reciclatge.

PRIMÀRIA
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DESENVOLUPAMENT
Presentació. Hem de tancar el cicle d’un producte que nosaltres hem utilitzat. Ens sobra alguna cosa (residu
generat) hem de portar-lo al contenidor, d’aquí el camió de la recollida ho portarà a una planta de tractament
i valorització per crear un nova matèria primera i d’aquesta un nou objecte i/o producte.
Es juga en petit grup (de 4 a 6 membres).
Desprès de fer els grup es reparteix a l’atzar una carta (missió) a cada un d’ells, la llegeixen i la guarden
tapada. Es tracta d’aconseguir la missió.
Prenem la sortida des d’una escola. Els equips es belluguen pel tauler de joc sempre fins a tres caselles en
qualsevol direcció. També podriem fer servir el dau.
S’atura al lloc on hi ha una fitxa (propera a un requadre) i demana pregunta. L’equip que el segueix llegeix la
pregunta, si aquest encerta la resposta aconsegueix fitxa i pot continuar una vegada més i així fins a tres,
que canviarà seguidament el torn de joc. És pot fer servir el rellotge.
A cada resposta encertada l’equip aconsegueix; una de les tres fitxes; de contenidors, planta de tractament
o nou producte. Segons el grup de pregunta.
Hi ha alguna carta que te un punt verd a la part inferior esquerra. És per introduir si el vol la variant de “tots
juguen”. En aquest cas la llegeix el director de joc i l’equip que l’encerta pot bellugar-se sobre el taulell i
aconseguir una fitxa. Serà en aquest moment també que es poden fer canvis de fitxes per tal d’aconseguir la
missió. El canvi serà fitxa per fitxa i una vegada per a cada equip.
S’acaba el joc quant un equip aconsegueix la seva missió. És pot continuar fins que dos/tres dels equips
també ho aconsegueixin.
Segona part; les cartes estan col·locades al seu lloc “caixa”, cada equip agafa dues cartes de cada una dels
tres grups. Han de redactar una noticia breu, un cartell o un anunci en que s’inclogui com a mínim quatre dels
aspectes que aquestes sis cartes tenen.
Podem afegir algun nou concepte com:
- Podem generar menys residus i millorar la
tria i selecció?
- Hi ha altres maneres o sistemes de
recollida?

7.
FEM-HO ENTRE TOTS. JOC DE CARTES
OBJECTIU
Entendre que de tots depèn separar bé les diferents fraccions de les nostres deixalles i també que es tracta
d’una activitat cooperativa.
Debatre en grup sobre el recorregut de les deixalles i sobre al paper que tots tenim per no trencar el
cicle, si el que necessitem és valoritzar els materials i productes; és a dir, com ser uns consumidors més
responsables.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
40 cartes, 10 per cada residu amb la següent distribució: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5.
8 fitxes de pista (ecolum)
3 fitxes de vida (llampec lila)

SECUNDÀRIA

DESENVOLUPAMENT
La finalitat del joc és fer l’escala amb les quatre fraccions
de residus (rebuig, vidre, envasos i orgànica) i així
aconseguir entre tots separar bé les nostres deixalles.
Per poder-ho fer, però, caldrà la col·laboració de tot el
grup. Sabeu per què? Doncs perquè nosaltres no veiem
les nostres cartes sinó que només podem mirar les cartes
de la resta de companys. Les tindrem davant però amb
l’anvers de cara al membres del grup i n’haurem de donar
informació detallada i concreta als companys per tal que
entre tots puguem arribar al nostre objectiu.
Es reparteixen cinc cartes a cada jugador però no les
poden mirar. En canvi, les han d’ensenyar a la resta de
jugadors. Comença a jugar el jugador que és a l’esquerra
del que reparteix i seguirem aquest ordre al llarg de la
partida.

FEM-HO
ENTRE TOTS!

HO
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ENTR

M
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LTA!

DONEM-LI LA VOLTA!

FEM-HO
ENTRE TOTS!

FEMENTR HO
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M
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Quan és el torn de cada un dels jugadors podem fer tres
coses:
1. Donar una pista a un company: només podem donar
dos tipus de pistes: per número o per tipus de residu amb
la condició que tota la informació sigui completa. A cada
pista que donem, perdem un punt de pista.
2. Descartar una de les nostres cartes: en aquest cas,
agafem una carta nova fins que no en quedi cap i ens
sumem un punt de pista.
3. Jugar una de les nostres cartes: quan juguem una de
les nostres cartes cal que ho fem per ordre (del número 1
al número 5) i només hi pot haver una pila de cada un dels
residus. Si no és així ,perdem un punt de vida.

QUAN S’ACABA EL JOC?
La durada del joc és de 30 minuts aproximadament i hi juguen de 2 a 5 jugadors.
El joc s’acaba quan ja no ens queden més cartes per jugar o hem perdut tots els punts de vida. Hem separat
bé els nostres residus? Haurem de fer el recompte: quantes cartes hem pogut ordenar entre tots?
0-5: Vaja, no heu aconseguit fer gaire bona feina. Haureu de seguir treballant fort.
6-10: Bastant bé, però encara falta una mica de comunicació entre vosaltres.
11-15: Aneu pel bon camí. Amb més pràctica i temps ho podreu fer.
16-19: Molt bé, gairebé ho heu aconseguit! Una mica més de cooperació i ja ho teniu.
20: Fantàstic! Heu aconseguit separar tot els residus. Una feina molt ben feta!

8.
LA FRASE MALEÏDA. PARLAR LLEGIR I ESCRIURE
OBJECTIU
Crear i exercitar la memòria sobre un concepte seqüencial; és a dir, fer entre tots una frase comuna que ens
parli de la recollida de residus a les nostres llars i de la relació que hi tenim. Aquesta frase la farem a poc a
poc, dient una paraula cada alumne.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
12 fitxes amb paraules individuals.

DESENVOLUPAMENT D’UNA RONDA
A la pissarra o en un suro a la paret hi enganxem les fitxes amb les paraules proposades per tal que surtin a
la frase.
Tot seguit, en un cercle, un alumne comença una frase dient una sola paraula. El del seu costat repetirà la
paraula que ha dit i n’afegirà una altra i així successivament fins que algú falli. Es tracta de fer una frase amb
sentit el més llarga possible.
Podeu fer dos grups per tal que la frase no sigui tant llarga.

QUAN S’ACABA EL JOC?
Es comptaran el nombre de paraules de la frase fins que fallin. Si es diuen alguna cosa entre els membres
del grup, puntua una sola paraula.
Es proposa la següent taula de puntuació:
1-10 paraules: teniu molt per millorar!, els residus esperen una mica més de la vostra memòria.
10-20 paraules: molt bé! La vostra memòria us ajuda a separar bé els residus i a fer frases bastant llargues.
+25 paraules: fantàstic! Teniu una memòria prodigiosa. De ben segur que separeu molt bé els residus.
Segur que coneixeu altres variants. Una podria ser: Un grup escriu una frase, és llegeix en veu alta es passa
a l’altre grup (te dos minuts per rellegir-la) la doblega i comença el joc.

SECUNDÀRIA

RESIDUS

RECOLLIDA

ABOCADOR

CAMIÓ

SEPARAR

ORGÀNICA

CONTENIDOR

ENVASOS

VIDRE

DEIXALLERIA

OLOR

PAPER

9.
JOC VISUAL. PARLEM DEL PROCÉS I
OBJECTIU
Reconèixer el cicle de vida d’un producte i entendre que tot producte que nosaltres utilitzem en la vida
diària també té un cicle que hem de conèixer i entendre, per tal de fer-ne un ús raonable en el marc de la
sostenibilitat.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
Presentació a la pissarra digital (seqüència d’imatges) del cicle de vida d’un producte, en aquest cas de les
ampolles de plàstic. CD adjunt.

DESENVOLUPAMENT
La finalitat de la dinàmica és saber reconèixer quin és el cicle de vida d’un producte qualsevol, des de
l’extracció de les matèries primes, passant per la fabricació, l’ús, la separació del residu generat i el seu
reciclatge per una nova utilització.
Sense donar cap explicació prèvia del què treballarem i del que els alumnes veuran. S’ensenya les imatges
(1-2’’) d’una a una, en una primera passada. El buit d’informació ajuda a establir un primer debat entre els
alumnes: Quin producte és? Què hem vist? És uns seqüència lògica?
Per segon cop, ara sí, és pot tornar a passar la presentació fent pauses. Podem dividir la presentació en
diferents blocs per tal de parlar dels diferents moments del cicle de vida. Podríem demanar que fessin
preguntes sobre les imatges, nosaltres en podem treure algunes com:
· Extracció de la matèria prima: Quins són els impactes ambientals de la seva extracció? Podem trobar
diferents matèries primeres que siguin més sostenibles?
· Transport de la matèria primera: Ha de venir molt lluny? Com es fa el transport? És molt contaminant? En
podem trobar més a la vora?
· Fabricació del producte: Com es fabrica el producte? Quins són els processos i quanta energia i recursos
ens fan falta? Quines són les condicions de fabricació?
· Distribució i ús del producte: Com fem servir el producte? Cal un transport fins a les àrees de distribució?
Com es fa aquest transport? Durant el seu ús podem canviar el nostre comportament per tal de reduir-ne el
consum?
· Separació: És un residu fàcil de separar? Sabem com l’hem de separar? Comporta altres problemes a l’hora
de separar (volum, pes, líquid,...)
· Reciclatge i nous usos: Es pot reciclar? Se’n fan nous usos o el cicle es pot tancar i tornar a fer servir com
a producte nou? Quins són els requeriments energètics i de matèria per a reciclar-lo?
Un cop hem fet aquest treball (passeig) pel producte presentat, es proposa als alumnes que triïn ells
mateixos un altre producte dibuixin i escriguin el seu cicle de vida. (Podem utilitzar la proposta 3. Donem la
volta a la fitxes).
Cal parar atenció en:
· No deixar-nos cap detall del seu cicle, ja que qualsevol canvi pot comportar afectacions més o menys
importants al medi i també en els residus que generarem.
· Que cada un dels moments del cicle n’hi ha d’altres cicles. És a dir alhora de transportar-lo, per exemple, hi
ha altres processos que explicarien d’on surt l’energia com arriba als vehicles quin efectes aquests generen,
(al transit de mercaderies, al medi..). Estem introduint i parlant doncs de LA COMPLEXITAT.

JOC VISUAL. ELS NOSTRES RESIDUS II
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OBJECTIU
Identificar les bones pràctiques en la separació dels nostres residus, el hàbits de consum per tal de reduir els
que generem.
L’objectiu és identificar les bones pràctiques de separació de residus i saber quines fan els alumnes en el seu
entorn immediat (a casa, a l’escola, al carrer,...), així com també els hàbits de consum que tinguin a veure amb
la generació dels residus.

MATERIAL D’EXPERIMENTACIÓ
Presentació a la pantalla digital de diferents accions tant en la separació dels residus com en hàbits de
consum. Passem imatges del cd adjunt.

DESENVOLUPAMENT
S’ensenya la presentació un primer cop de manera continua, sense parar en cap d’elles i sense fer cap
presentació del què els alumnes s’hi trobaran. El buit d’informació ajuda a establir un primer debat entre els
alumnes: Què hem vist? Hi ha alguna imatge que ens ha impactat? Algunes imatges no haurien de ser-hi?
Les podem substituir per alguna altra imatge?
Per segon cop tornem a passar les diapositives, aquest cop parant atenció en cada una d’elles i amb la
imatge que hi veiem. Podem contestar un seguit de preguntes en cada una d’elles, i després agrupar-les
segons el què hi hem vist:
- És una pràctica de separació de residus o d’hàbits de consum?
- És una acció positiva o negativa pel medi?
- Hem vist algun cop aquesta acció? On?
- Què podríem fer per solucionar aquesta mala pràctica (en cas que ho sigui)?
- ...
Un cop analitzades totes les imatges es proposa als alumnes que triïn alguna o algunes de les accions
negatives que han vist a la presentació o que hagin pogut sortir durant el debat posterior. Aquesta acció o
accions negatives les han de contra-restar amb una campanya publicitària que pot ser en diferents àmbits
(digital, fotografia, cançó, vídeo,...).

