Arees
EDUCACIÓ
ARTÍSTICA

CONEIXEMENT DEL MEDI
NATURAL I SOCIAL

VALORS
SOCIALS
I CÍVICS

Donem una nova vida als envasos
Objectius, oportunitats, idees i conceptes
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Sensibilitzar els nens respecte a la cura del medi ambient amb hàbits
quotidians senzills com ara prestar atenció al consum de llum i aigua o a
la separació per reciclar.

Integrar el medi ambient en cançons, poemes o problemes de matemàtiques
tractant la qüestió dels residus en parlar de com funciona la ciutat.

Apreciar els envasos com uns residus que poden transformar en objectes
útils i artístics i saber que, al final, es convertiran en nous materials si els
dipositen al contenidor adequat.

Activitat�1

Construir�amb�envasos

Donem una nova vida als envasos
Aquesta activitat és per...
Manipular envasos amb seguretat, descobrir-ne els volums, les grandàries, els pesos, els materials.
Familiaritzar-se amb allò que és un envàs.

Què necessitem?
Envasos de tota mena que els nens
puguin manipular.
Cinta adhesiva, clips, gomes elàstiques
per subjectar-los.

Què farem?
Continuem?
Podríem construir una gran escultura
d'envasos entre tota la classe, entre
unes quantes classes, entre uns quants
cursos… i exposar-la al vestíbul.
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Comprovar que es pot construir molt bé amb
envasos. Hi jugarem amb els alumnes distribuïts
per taules. Construirem torres buscant l'equilibri
perquè siguin tan altes com sigui possible i,
a més a més, realment boniques.

Activitat�2

Ciutat�d'envasos

Donem una nova vida als envasos
Aquesta activitat és per...
Donar forma real a la construcció col·laborativa. Aprendre més sobre les nostres ciutats. I donar
curs a la creativitat a partir d'una pràctica de reciclatge, veient que una cosa que semblava no servir
per a res, ara té nova vida.

Què necessitem?
Una base per a la maqueta de ciutat, ja sigui una taula, unes quantes o un tauler. Tires de cartolina
o cinta adhesiva grisa per als carrers. Envasos de tota mena i grandària (de plàstic, llaunes, brics,
capses i rotllos de cartró, però no envasos de vidre) i papers de colors, pintures i adhesius per decorar-los.

Què farem?
Una maqueta d'una ciutat amb edificis, cases,
parcs... a partir d'envasos. Cada alumne triarà
què vol fer, des de l'escola fins al parc de
bombers, botiguetes o habitatges. No ens
oblidem de situar-hi contenidors de colors

Continuem?
Amb una recollida d'escombraries per obtenir envasos acceptables per
a l'activitat. Poden ser del pati, després d'un esbarjo o una festa, o d'un
parc proper. Després de recollir-los s'hauran de seleccionar amb guants,
per seguretat.
D'aquesta manera podem explicar als alumnes què és el littering o abandó de
residus i la importància de mantenir els espais naturals i urbans nets.
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