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
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
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 Superior i poder continuar treballant aquest vector des de casa:
1.

Veure el vídeo EL CICLE DELS RESIDUS . Font: AMB

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

2.

Activitat MOTS ENCREUATS DELS RESIDUS (Fitxa adjunta 1).

3.

Per posar en pràctica el vocabulari de redius en anglès jugar al joc CLEAN AND GREEN. Font: British Council

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green

3.

Activitat ABANS DE SER RESIDU. Font: AMB

https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/b44c24fa-f69e-497c-9d5d-5caa20fd9818/content/residus_pre_CSP+i+ESO%

281%29?attachment=false&mimeType=application/pdf&sizeInBytes=58538

4.

Activitat EL DESTÍ DE LES DEIXALLES (Fitxa adjunta 2).

5.

Jugar al joc DEL RESIDU AL RECURS. Font: Agència de Residus de Catalunya
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/interactiu.exe?_ga=2.29156473.416568340.1586689160-359144214.1583839856

6.

El conte d’ ISAAC BROSSA. Font: AMB

https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/a82568be-b4f0-4fc6-8e4a-

45676204ec8f/content/Isaac+Brossa+a+la+masia+dels+avis?attachment=false&mimeType=application/x-download&sizeInBytes=1673464

HORITZONTALS

VERTICALS

2

1

Pots escriure a sobre d’ell i quan per les dues cares l’hagis utilitzat al contenidor blau l’has de
llençar
3

S’ha de llençar al contenidor verd

4

Les restes de menjar s’han de llençar al contenidor d'aquest color
7

A quin contenidor has de llençar el tetrabrick d’un
suc
10

Un paper de cuina brut d’oli no es pot llençar al
contenidor d’aquest color, s’ha de llençar Al contenidor de l’orgànica
12

Hi ha un dia de la setmana que els pots deixar al
carrer i els recullen
14

Pensa abans de llençar un envàs, per si el pots
__________ i donar-li una segona vida

És el procés pel qual les deixalles es transformen
en nous materials
5

Significa que generem menys residus

6

No hauries d’embolicar l’esmorzar amb aquest
paper perquè és força contaminant
7

El contenidor de rebuig és el de la resta i el seu
color és
9

És necessari portar-lo quan anem a comprar per
no haver d’agafar bosses de plàstic a les botigues
11

Després de treure la tonyina per l’amanida al
contenidor groc l’has de llençar
13

Les sabates venen en una de cartró quan les
compres i al contenidor de paper l'has de dipositar
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El destí de les deixalles
Tipologia de l’Activitat: Investigació
Durada: 1 hora

DESCRIPCIÓ:
Una petita investigació ens portarà a conèixer el destí
final dels residus en funció dels contenidors als que els
llencem.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:




Prendre consciencia de la importància de
separar correctament els nostres residus.
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. Explorem!
Amb aquesta fitxa adjuntem una presentació on es descriu quin és el destí de les deixalles i què passa amb
elles un cop les hem separat. Amb la presentació es coneixeran les diferents instal·lacions on poden anar a
parar els residus així com la descripció de cadascuna d’elles.
2. Completem
Amb tota la informació de la que disposem, el nen/a ha de completar una fitxa de treball del final en la que hi
ha un esquema del cicle dels residus per a consolidar els aprenentatges adquirits.

Materials necessaris:
Fitxa de l’activitat amb la presentació,
llapis.

1

Què és un residu?

Segons Viquipèdia....
Residu: Allò que resta d'un tot després de sostreure'n una o més parts. Es
tracta d'allò que hom rebutja (productes, matèries, substàncies, etc.)
perquè ja no vol o considera inútil o ha de desprendre'ns
També parlem de deixalles, escombraries, brossa, fem o fems, rebuigs,
excrements, etc.

Què fem amb els residus?

Què fem amb els residus?

Quants residus generem?
A Catalunya produïm ... més de 3.000 tones de
residus a l’any.

Això equival a unes 3.500 piscines
olímpiques de residus/any.
A Sabadell, al 2018, es van generar 94,38 tones de
residus

Equival a 1,22 Kg de residus/habitant/dia
(i a Catalunya 1,43 Kg de residus/habitant/dia....)

On van a parar els residus?

Planta de tractament de paper
Primer separen els residus que no s’haurien d’haver llençat al
contenidor.
A continuació es classifiquen els diferents materials i es fa pasta de
paper amb la que es faran nous productes.

Bobines de paper reciclat

Planta de triatge d’envasos
El triatge consisteix a seleccionar els residus procedents del contenidor
groc segons el material de què estan fets: plàstics, materials magnètics
(les llaunes poden estar fetes d’alumini o de ferro)
Un cop els materials estan classificats, es premsen, s’embalen i se’ls
emporten les empreses especialitzades en el seu reciclatge.

Planta de tractament de vidre
A la planta de tractament el vidre primer es classifica per colors i es
separen els taps i les etiquetes. A continuació es tritura i es renta.
Finalment es fon a altes temperatures per a obtenir un producte nou.

Tractament de la matèria orgànica
Planta de compostatge
Instal·lació on es realitza el procés biològic
que transforma els residus orgànics en
compost. S'imita el procés de la matèria
orgànica en descompondre's a la natura
gràcies als microorganismes i unes
condicions de temperatura i humitat
adequats.

Planta de metanització
Instal·lacions on es realitza el procés
biològic anaeròbic (sense oxigen) de
descomposició de la matèria orgànica.
Imita el procés que te lloc a la natura i es
produeix metà del que obtenim energia.

Ecoparc
L’Ecoparc és una instal·lació que té com a objectiu recuperar els materials reciclables
(paper i cartró, vidre, matèria orgànica, ferralla, alumini..) abans de que les deixalles
arribin al seu destí final i s’obtenen diferents materials recuperables, biogàs (font
d’energia renovable) i compost.

Incineradora

A la incineradora es cremen
els residus.
La incineració permet recuperar energia i minerals
però alhora s’emeten molts fums, gasos i metalls
que contaminen l’atmosfera.

L'objectiu d'incinerar els
residus és de reduir el seu
volum.

Abocador

Restauració paisatgística de l’abocador del Garraf

Els abocadors són aquells llocs on es dipositen les escombraries intercalades amb
capes de terra.

Com a resultat de la descomposició es generen lixiviats (líquids) i gasos, i si no es
controlen poden contaminar l’entorn.

Les 3 erres

Les 4 erres

I en el nostre dia a dia...

