
 

 

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 Mitjà 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.  Jugar al EL JOC DEL RECICLATGE. Font: Agència de Residus de Catalunya  

 http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html?_ga=2.28959737.416568340.1586689160-359144214.1583839856  

 

3.  Activitat INVESTIGUEM ELS NOSTRES RESIDUS (Fitxa adjunta 1). 

 

4.  Jugar al DOMINO DELS RESIDUS-RECURS. Font: AMB  

 http://www3.amb.cat/repositori/COMPARTIM/ACTIVITATS/TanquemCicle/domino/index.html  

 

5.  Activitat JOGUINES ECOLÒGIQUES (Fitxa adjunta 2). 

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  M I T J À  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/reciclatge/index.html?_ga=2.28959737.416568340.1586689160-359144214.1583839856
http://www3.amb.cat/repositori/COMPARTIM/ACTIVITATS/TanquemCicle/domino/index.html
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Investiguem els nostres residus  

 
Tipologia de l’Activitat: Investigació   

Durada: 3 hores en 2 dies  

 

 

DESCRIPCIÓ: 

A través de la investigació dels residus que generem a 
casa nostra, plantejarem una petita campanya 
informativa per a la nostra família per tal de millorar la 
separació de deixalles.  

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

 Prendre consciencia dels residus que generem 
en el nostre dia a dia.   

 Responsabilitzar-nos dels nostres residus.  

 Fomentar la recollida selectiva domèstica.  

 

 

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 investigarem quins i quants residus generem en el nostre 
dia a dia. 

 

1. Investiguem!  

Els infants han de fer una investigació dels residus que es generen a casa seva. Per fer-ho, hem preparat un 
dossier que els hi servirà de guia durant la investigació. Està al final de la fitxa.  

Per fer la investigació necessitaran tenir una bascula a casa per pesar els residus.  

 

2. Els residus són de tots  

Per finalitzar, el nen/a ha de fer un cartell per a penjar-lo a casa seva, on s’expliqui a quin contenidor s’ha de 
llençar cada deixalla i així garantir que tota la família pren consciència de la importància de fer una correcta 
separació dels residus. 

Recomanem fer una foto del cartell i enviar-li als i les mestres per poder fer una petita exposició dels cartells. 

 

   
Materials necessaris:  
Fitxa de l’activitat, bascula, llapis, 
cartolina i retoladors.  
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INVESTIGUEM ELS RESIDUS CASOLANS  

 

ON VA CADA RESIDU? 
Un cop hem utilitzat un producte, sovint es genera una deixalla. Saps a quin contenidor han d’anar 

les deixalles que generem en el nostre dia a dia? Relaciona cada residu amb el seu contenidor. 

Recorda que tots aquells que no poden ser reciclats i poden ser tòxics per a les persones o el medi 

ambient, els hem de portar a la deixalleria. 

 

 

ORGÀNICA Diari vell ENVASOS 

Ampolla de vidre 

Llauna de refresc 

Bolquer 

PAPER Paella trencada REBUIG 

Pell mandarina 

Bombeta 

Brick de llet 

VIDRE Pot de vidre DEIXALLERIA 

Caixa de cartró 

Pols d’escombrar 

Restes de verdura 

Bossa de plàstic 

Electrodomèstic espatllat 
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QUINS RESIDUS GENERES A CASA TEVA? 
Observa els contenidors de residus que tens a casa teva i omple el següent quadre per a saber quins 

i quants residus genereu en un mes.  

Hauràs de guardar els residus durant dos dies i després pesar-los. 

 
 

 

     

Quants residus es 
generen en  
2 dies? 
(Pesa les bosses de 
residus de cada 
contenidor) 

     

Quants residus es 
generen en un mes?  
(Multiplica el 
resultat anterior x15 
dies) 

     

 

 

 

REFLEXIONS 
 
Tens tots els contenidors per a fer la separació de deixalles? Per què? 

 

 

 

Quin és el residu que més es genera a casa teva? 

 

 

 

Com ho podríeu fer per reduir els residus que genereu a casa vostra? 
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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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