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
EDUCACIÓ INFANTIL
Amb aquest document us proposem algun recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Residus per a que pugueu enviar a les famílies del
vostre alumnat d’Educació Infantil i poder continuar treballant aquest vector des de casa:

1.

Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: CADA COSA ON TOCA. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-26-cada-cosa-on-toca/video/3707990/

2.

Activitat CADA RESIDU UN LABERINT (Fitxa adjunta 1).

3.

Activitat LES DEIXALLES CASOLANES (Fitxa adjunta 2).

4.

Activitat REUTILITZEM: FEM ANIMALS! (Fitxa adjunta 3).

5.

Veure el vídeo de LA LUA I EL MÓN: LA SIRENA LUALENA. Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-27-la-sirena-lualena/video/3711132/

Cada residu un laberint
Tipologia de l’Activitat: Joc
Durada: 30 minuts

DESCRIPCIÓ:
A través d’aquest joc aprenem a quin contenidor va cada residu.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
 Relacionar els residus amb els colors dels contenidors.
 Promoure la separació d’escombraries.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Cada residu un laberint

Es tracta de que els infants pintin el camí que han de seguir les escombraries per arribar fins al seu
contenidor de reciclatge. Seguint el camí arribarem al contenidor correcte.

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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Les deixalles casolanes
Tipologia de l’Activitat: Conte i investigació
Durada: 1 hora

DESCRIPCIÓ:
A través d’un conte i una petita investigació a casa nostra
visualitzarem els contenidors que existeixen i què hi va a cadascun
d’ells.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
 Conèixer els principals contenidors utilitzats en el
reciclatge de residus.
 Aprendre a separar correctament les deixalles.

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. Carta de presentació

L’Ona i el Marcel, dos nens que viuen a Sabadell, envien una carta a l’infant presentant-se i l’animen
a escoltar la seva història amb la que aprendrà que són les deixalles i que hem de fer amb elles.
2. Conte: Cada deixalla amb el seu color

Adjunta a la carta, hi ha un divertit conte que s’ha de llegir a l’infant en el que aquests dos
entranyables personatges ens explicaran l’aventura que van viure a casa seva, evidentment
relacionada amb els residus! Aquest conte permetrà al nen/a visualitzar quins tipus de contenidors
hi ha i què hi va a cadascun d’ells.
3. Passem a l’acció

Un cop l’infant ha escoltat el conte, és moment de posar en pràctica tot el que s’ha après. Amb l’ajuda
de la seva família, comprovarà quins contenidors hi ha a casa seva. Els adults hauran de seleccionar
3 deixalles de cada tipus (envasos, paper o cartró, vidre i matèria orgànica) i donar-les a l’infant per
a què sigui ella/a el que les llenci al contenidor corresponent.
Materials necessaris:
Fitxa de l’activitat i llapis.
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Hola!
Com estàs?
Som l’Ona i en Marcel, dos germans que vivim aquí
a Sabadell. Et volíem venir a veure a l’escola,
però com aquests dies està tancada, hem decidit
enviar-te aquesta carta!
ens agrada molt i molt jugar però no gaire
recollir... La nostra mare diu que som una mica
desendreçats! Tu ho deixes tot al seu lloc un cop
has acabat de jugar?
Volem explicar-te l’aventura que vam viure l’altre
dia, estàs a punt?
Esperem que ens puguem veure ben aviat!

Ona i Marcel
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CONTE: CADA DEIXALLA AMB EL SEU COLOR!
L’Ona i en Marcel són dos germans molt ben avinguts que viuen aquí a Sabadell en aquesta casa tan xula:

Fa uns dies, abans de què no els deixessin sortir de casa ni per anar a l’escola, van viure una aventura ben
especial! Resulta que tant l’Ona com en Marcel eren una mica desendreçats i no els agradava gens ajudar els
pares a fer les feines de la casa. Tenien l’habitació plena de papers bruts, roba per tot arreu, joguines mig
trencades per terra. I tot i que la mare i el pare sempre els avisaven que havien d’endreçar, ells sempre
trobaven una raó per no fer-ho...
Un vespre, però, els pares de l’Ona i en Marcel van anar al teatre. L’Ona i en Marcel es van quedar sols a casa.
Era la primera vegada que els seus pares els deixaven sols i estaven molt emocionats.
- Tenim tota la casa per jugar!
- Sí!!! A què juguem primer?
- I si juguem a fet i amagar?
Van estar jugant a fet i amagar per tota la casa, primer s’amagava l’Ona i desprès i Marcel....
De tant jugar el va entrar gana i van anar cap a la cuina. El Marcel va prendre un suc i l’ona es va fer una mica
de pa amb tomàquet.
Van deixar el bric del suc tirat per sobre la taula....
Després van jugar a que eren aventurers buscant el tresor amagat d’un castell encantat per tot el
menjador...Cansats de tantes aventures van agafar cadascú un conte i es van estirar a sofà a llegir una estona...
De mica en mica van començar a dormir-se...l’Ona va despertar al seu germà, van rentar-se les dents, es van
posar el pijama i van anar cap a l’habitació.
- Si els pares ho veuen tot desendreçat no els farà cap gràcia.... – va dir el Marcel.
- Ho recollim tot en un moment?
Van agafar una bossa d’escombraries i van començar a omplir-la: un diari vell, una capsa de cartró. I la cuina
també la van netejar: una ampolla de plàstic, un os de pollastre del sopar, una pell de plàtan... i tot el que
anaven trobant.
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Van endreçar el contes i les joguines que havien fet servir i mig adormits van anar cap al llit.
-

Bona nit Marcel!
Bona nit Ona!!!!

Quan estaven tots dos a l’habitació dormint van començar a sentir uns sorolls estranys que venien de la cuina
que van despertar al Marcel. Es va llevar, va cridar a l’Ona i tots dos van anar de puntetes i es van posar a
escoltar darrera la porta de la cuina mig morts de por. Però a la cuina, alguna cosa passava...
La bossa, plena de brossa, es començava a bellugar i les deixalles de dins cridaven
-

Uix, aix, oix... estic molt apretada aquí dins...
Vull sortir, no puc respirar!
Em marejo... va dir el diari
Aaaai! No puc més!
Ajudeu-me!

En Marcel i l’Ona es van fregar els ulls. No estaven somiant, eren les deixalles que estaven parlant!!!!
Tots els residus es van posar a bufar per a tenir més espai. Van bufar tan fort com van poder i la bossa es va
començar a inflar(feu bufar al nen/a) i es va anar inflant, inflant, inflant fins que, de cop.... pum!). La bossa es
va rebentar i totes les deixalles van quedar escampades per la cuina.
-

Òndia, no podia més, s’estava tan estret aquí dins i feia tanta pudor tots tan barrejats... – diu el
diari.

En Marcel i l’Ona van caure de cul amb l’explosió. Pensaven que les escombraries estaven molt còmodes dins
de la seva bossa i no s’havien imaginat mai que pogués passar una cosa com la que acabaven de veure.
Mentrestant, totes les deixalles s’havien reunit davant de la nevera i estaven parlant de què havien de fer:
-

Ens hem quedat sense casa. I ara, on dormirem? – preguntava un diari vell.
Tinc una idea, va dir un pot de vidre, jo no vull anar a l’abocador, vull estar amb altres pots de
vidre!Algú s’apunta?
Sííí, nosaltres també volem estar amb els nostres companys!
Però on els podem trobar???

Les deixalles van començar a buscar per la cuina a veure si trobaven als seus companys... però no van trobarlos. Cada cop estaven més tristos.. no volien estar allà barrejats... però no sabien on anar.
El Marcel i l’Ona, que s’ho miraven tot amagat darrera la porta, van decidir que havien d’ajudar-los!!!
- Marcel, recordes que ens van explicar que cada deixalla tenia els seu contenidor?
- Síí!! Que així es podien reciclar!!
- Però no recordo quin contenidor era el de cada deixalla...
- I si els hi preguntem?
Poc a poc van entrar a la cuina. Totes les escombraries en veure’ls es van espantar i van intentar amagar-se.
El brick de suc estava tant espantat, cansat i trist que es va posar a plorar.
- Per què plores??
- Vull dormir amb els meus amics i la meva família.... però no sé on són!
L’Ona i el Marcel, que volien ajudar-lo, els hi van explicar que trobarien als seus amics al contenidor. Que hi
havia de diferent colors i que cadascú té el seu... però que no recorden quin color era el seu...
Van mirar per la finestra i van veure on estaven els contenidors...
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-

N’hi ha molts! Groc, blau, verd, marró...

Les altres deixalles, encuriosides, van sortir dels seus amagatall per mirar per la finestra amb els Marcel, l’Ona
i el brick de suc.
És van posar molt contentes perquè havien trobat el seu lloc! Però com hi arribarien fins allà??? Està molt alt
per saltar!
-

Sortint per la porta! Van cridar L’Ona i el Marcel.

Van obrir la porta i totes les deixalles van començar a sortir en fila.
En Marcel i l’Ona es miraven aquesta desfilada d’escombraries des del balcó, amb uns ulls com unes taronges.
Quan van arribar als contenidors, el paper de diari, que era el més decidit, va fer un salt i va picar al contenidor
verd.
-

Bona nit!!! Que hi ha algú?
Què es aquest xivarri! No veieu que estem dormint?- van contestar des de dins del contenidor
verd.
Disculpa les molèsties...però ens hem perdut... que aquest és el contenidor del paper i del cartró??
NOOOOOO! No veus que és de color verd! Tothom sap que al contenidor verd hi va el vidre!

L’ampolla de vidre es va posar molt contenta i va dir:
- Llavors és el meu!!!!
Fent un gran salt es va ficar dins del contenidor!
- Moltes gràcies amics! Segur que ven aviat trobareu el vostre!
El brick de suc va posar-se a plorar una altre cop
- Tinc fred, tinc son, i vull estar amb els meus amics!
- Tranquil - va dir el paper de diari- Ara trobarem quin és el teu contenidor!!! (Que saps quin és el
seu contenidor? – preguntar-ho al nen/a)
- Uix Sembla que no ho teniu molt clar- va dir el paper de diari- Quin és el teu color preferit?- li va
preguntar al suc.
- Doncs el groc – va contestar el suc.
Fent un salt, el paper de diari es va posar sobre el contenidor groc i va picar.
- “Toc Toc” Bona nit! Què hi ha algú?
Però ningú va contestar. Va tornar a preguntar més fort (demanar ajuda al nen/a)
- Bona nit!!! Què hi ha algú?
No va haver-hi resposta i els brick de suc plorava cada cop més fort
-

Qui plora? Què és el que et passa petitó? – va dir una veu dins del contenidor groc-
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-

Perdoni, que em podria dir a quin contenidor estan els envasos?? Vull anar amb els meus amics i
no els trobo!!!!
Doncs estàs al lloc adequat, els envasos de plàstic, les llaunes i els bricks van al contenidor groc!
Entra! Estem tots aquí dins!!

Amb ajuda del paper de diari va entrar al contenidor groc.
-

Moltes gràcies!!!! JA NO ESTIC SOL!!!! Estan tots aquí dintre!!!

Mica en mica cada deixalla va trobar el seu contenidor. El paper de diari de seguida va trobar als seus
companys, els altres papers i cartrons que estaven al contenidor blau i les restes de menjar com la pell del
plàtan i la mandarina que havien menjat l’Ona i el Marcel després de sopar, van veure que totes les restes
de menjar es trobaven al contenidor marró, el de la matèria orgànica, i van entrar dins amb ells.
El silenci va tornar al carrer...

En Marcel i l’Ona es divertien veient des de casa seva totes les aventures que estaven passant les seves
deixalles. També patien una mica per elles i pensaven que si haguessin tingut més cura a l’hora de llençar-les,
això no estaria passant.
Tots dos van pensar que, a partir d’aquell dia es preocuparien molt més de les seves deixalles, que les ajudarien
i que ells mateixos tirarien cada residu al contenidor que li tocava.
Quan van arribar els seus pares a casa els van trobar adormits al sofà. Quan els van despertar per portar-los al
llit el Marcel i l’Ona els hi volien explicar tot el que havia passat amb les deixalles i com les havien ajudat a
trobar el seu contenidor...però els ulls se’ls hi tancaven i van tornar a dormir-se abans que els seus pares
entenguessin res del que estaven explicant.
A l’endemà, l’Ona i el Marcel van explicar la seva aventura als seus pares i entre el 4 van preparar un lloc per
a cada tipus de deixalla. Així totes podrien anar al contenidor que toca i les poden reciclar!!!!!

I tu? ja tens un lloc per a cada tipus de residus?
Ves a comprovar-ho!
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Reutilitzem: Fem animals!
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:
 Prendre consciència de les deixalles que generem.
 Valorar les deixalles com a materials per generar
altres coses.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
En el nostres dia a dia generem moltes deixalles i ja sabem que les hem de reciclar, però seria molt
millor poder donar una segona vida als residus per exemple fent les nostres pròpies joguines.
1. A la cerca de les deixalles

El primer que s’ha de fer per començar l’activitat és, acompanyar a l’infant als cubells de reciclatge
de casa perquè busqui deixalles casolanes que pensi que encara poden servir per construir alguna
cosa com un animal (rotlles de paper de vàter, pots de iogurt, ampolles de plàstic, oueres, cds, etc.).
2. Col·lecció d’animals

Amb tots els materials que hem trobat i deixant volar la nostra imaginació, ens podrem crear la nostra
pròpia col·lecció d’animals. Ànims, segur que en teniu un munt d’idees.
Us deixem al final del document alguns exemples que us poden servir d’inspiració.

Materials necessaris:
Residus (ampolles de plàstics, tetrabriks,
pots iogurt, etc.), cintes adhesives de
colors, escuradents, pals fusta, cordills,
trossos de cartolina, retoladors, pintures,
pinzells, tisores, pegament, celo.
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Amb oueres:

Amb Cds:

Amb pots de iogurt:
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I amb ampolles de plàstic:
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