
 

 

Amb aquest document us proposem algun recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Residus per a que pugueu enviar al vostre alumnat de 

Cicle Inicial i poder continuar treballant aquest vector des de casa:  

 

1. Veure el vídeo LA BROSSA ÉS UN TRESOR. Font: Agència de Residus de Catalunya  

 https://www.youtube.com/watch?v=IUSi_5aF96U&feature=youtu.be  

 

2.  Per aprendre a separar correctament, fes una partida al joc ELS PETITS REVOLUCIONARIS. Font: Agència de Residus de Catalunya  

 http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/joc_petisgestos/index.html?_ga=2.29156473.416568340.1586689160-359144214.1583839856  

 

3. Activitat QUÈ FEM AMB ELS NOSTRES RESIDUS? (Fitxa adjunta 1). 

 

4.  Activitat CONJUNT DE DEIXALLES (Fitxa adjunta 2). 

 

5.  Activitat JOGUINES ECOLÒGIQUES (Fitxa adjunta 3). 

R E C U L L  D E  R E C U R S O S  E D U C AT I U S :  R E S I D U S  

C I C L E  I N I C I A L  D E  P R I M À R I A  

https://www.youtube.com/watch?v=IUSi_5aF96U&feature=youtu.be
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/joc_petisgestos/index.html?_ga=2.29156473.416568340.1586689160-359144214.1583839856
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Què fem amb els nostres residus?  

 
 

Tipologia de l’Activitat: Manualitat  

Durada: 1 hora   

 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

Ens crearem una joguina a partir de materials que en principi 
no servien i els anàvem a llençar. Ara els reutilitzarem i li 
donarem una segona vida.   

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Conèixer  els principals contenidors utilitzats en el 
reciclatge de residus.  

 Promoure la recollida selectiva .  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

En el nostres dia a dia generem molts residus. Què hem de fer amb ells? Amb aquesta activitat 
recordarem com es fa una correcta separació de les deixalles i consolidarem l’aprenentatge amb un 
taller. 

 

1. Carta de presentació  

L’equip de l’Agenda21 Escolar Plus envien una carta a l’infant en la que es presenten i li expliquen 
que aquests dies tancats a casa han generat molts residus. Aprofiten per recordar a quin contenidor 
va cada deixalla i proposen un entretingut taller. 

La carta està al final d’aquesta fitxa.  

 

2. Fem una titella  

Adjunt a la carta, hi ha un document que pot ser imprès per a que el nen/a faci la seva titella seguint 
els següents passos:  

 

1. Escollim el residu: En primer lloc el nen/a haurà d’escollir amb quina deixalla voldrà fer la 

titella i pintar-la. 

 

2. Pintem el contenidor: en funció de la deixalla escollida, el 
contenidor s’haurà de pintar d’un color determinat (llauna-
groc, paper de diari-blau, plàtan-marró, bolquer-gris, pot de 
vidre-verd). 
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3. Retallem tant la deixalla com el contenidor. Quan retallem el 

contenidor hem de procurar no tallar-lo en dues meitats, sinó 
retallar només tot el voltant i fer un petit forat entre els dos 
contenidors per on hi farem passar un pal o una canyeta. 
 
 

4. Enganxem les dues cares del contenidor: posem cola només als 
marges laterals  del contenidor (línies taronges)  per a què la 
part superior i l’interior quedi lliure i després hi pugui entrar la 
deixalla. 
 

5. Enganxem la deixalla: podem enganxar-la a un pal de fusta o 
una canyeta. 
 
 

6. Per acabar: posem la deixalla enganxada al pal dins del contenidor i podem fer que pugi i 
baixi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Materials necessaris:  

Fitxa de l’activitat, plantilla per la titella, 
llapis de colors, tisores, pegament, pal de 
fusta o canyeta.   

 

 



                                     

 

 

Hola 

Com estàs? Com van aquests dies tan casolans? 

Som els educadors i educadores de l’equip de l’Agenda21 Escolar 

Plus, segur que ens hem vist per l’escola. Te’ n recordes? 

Aquests dies estant per casa ens en hem adonat que estem fent molts 

residus! I Tu? Ja procurem llençar-los cadascun al seu contenidor: 

el paper i cartró al blau, els envasos al groc, el vidre al verd, les restes 

de menjar al marró i el rebuig al gris. Però el cas és que a vegades 

ens confonem...Hem preparat un entretingut taller per a què ens 

quedi ben clar. Una titella! 

Vols fer-la? T’adjuntem la plantilla per a què et sigui més fàcil! 

Esperem que ens puguem veure ben aviat de nou. 

 

Una abraçada ben forta!  
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Conjunt de deixalles 

 
 

Tipologia de l’Activitat: Joc   

Durada: 30 minuts    

 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

Mitjançant aquest joc senzill reforçarem la correcta separació de 
les deixalles a casa.  

  

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Conèixer els principals residus que van a cada contenidor.  
 Aprendre a separar correctament les deixalles.   
 Promoure la recollida selectiva.  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

En el nostres dia a dia generem moltes deixalles. Què hem de fer amb elles? Les podem llençar a 

qualsevol contenidor? Amb aquesta activitat donarem les bases per a què els infants aprenguin a fer 

una correcta separació dels residus casolans. 

 

1. Conjunt de deixalles   

A continuació us presentarem diferents bosses d’escombraries que tenen diferents deixalles dins i 

els diferents contenidors a les que es poden llençar. Els infants hauran de decidir a quin contenidor 

llençarà cada bossa, segons les deixalles que continguin, però han d’estar molt atents perquè els 

conjunt d’escombraries no són correctes i hi ha alguna deixalla que no correspon al contenidor.  

 

 

 

   
 

Materials necessaris:  

Fitxa de l’activitat i llapis.  

 

Font: Adaptació de l’activitat “El residu perdut” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Taller de joguines ecològiques 

 
Tipologia de l’Activitat: Taller de manualitats 
amb materials reutilitzats.   

Durada: 1 hora 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

Els infants es convertiran en fabricants de unes 
joguines molt especials, les joguines ecològiques. Per 
la seva fabricació faran servir materials que en principi 
no servien per res, era brossa, i ara descobriran que li 
poden donar una segona vida. 

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Conèixer la problemàtica de la gran generació 
de residus que tenim a les societats actuals. 

 Fomentar la reutilització i el reciclatge dels 
residus.  

 Reutilitzar les deixalles per la construcció de 
joguines. 

 Repensar els nostres hàbits de consum i 
promoure el consum conscient. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

 

1. Introducció a la temàtica: La reutilització de residus 

A les societats a les que vivim produïm una gran quantitat de deixalles i aquestes sempre poden tenir una 
segona vida. Estem acostumat a llençar les coses sense plantejar-nos si podrien tenir un altre funció o si 
podríem transformar-les en quelcom útil o divertit, com pots ser una joguina.   
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2. El taller de joguines ecològiques.  

Abans d’iniciar el taller, cal que l’infant busqui tots els materials que tingui per casa per a crear les joguines.  

Amb els materials seleccionats, el primer que hem de pensar és que podem fabricar amb el que tenim. Cal 
posar a prova la imaginació i utilitzar rotlles de paper de vàter, oueres, pots de iogurt, ampolles, restes de 
teles, per a fer joguines ben originals.  

 

Al final del document us deixem un recull d’imatges amb algunes idees per a inspirar a l’infant. 

 

 

3. Cloenda 

Us animen a seguir reutilitzant els residus casolans per a fer altres joguines o elements de la llar, poden quedar 
coses ben maques que fins i tot podeu regalar en algun aniversari.  

 

 

 
 

 

 

   
Materials necessaris:  
 
Residus (ampolles de plàstics, 
tetrabriks, pots iogurt, etc.), cintes 
adhesives de colors, escuradents, 
pals fusta, cordills, retoladors, 
pintures, pinzells, cartolines, 
tisores, pegament, celo.  
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Memory      4 en ratlla 
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