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El reciclatge té moltes coses per dir-te

Objectius, oportunitats, idees i conceptes

1.
2.
3.
4.
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Identificar diferents tipus de residus i la manera correcta de separar-los.

Conèixer la importància del reciclatge per al medi ambient.

Fomentar la reflexió personal sobre els nostres propis hàbits pel que fa al reciclatge.

Valorar la importància de la col·laboració.

Activitat1
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Parlant�la�gent�s'entén

El reciclatge té moltes coses per dir-te
Aquesta activitat és per...
Conèixer els diferents tipus de residus, aprendre a separar-los correctament per reciclar-los i analitzar la problemàtica ambiental derivada de no fer-ho.

Què necessitem?
Folis, paper continu i un llapis.

Què farem?
Demanar als alumnes que es converteixin en periodistes
d'investigació i que entrevistin les seves famílies.
Descobriran quins són els seus hàbits de generació
i reciclatge de residus. Uns dies abans elaborarem
un qüestionari amb preguntes com ara: Quantes
galledes d'escombraries o de reciclatge teniu a casa?
Amb quina freqüència baixeu als contenidors del
carrer? Quina classe de residus genereu en més
quantitat? Després farem una posada en comú de
les respostes i debatrem les nostres idees i opinions
recollint-les en quatre grans blocs:

Separem adequadament els residus?
Importància de la separació d'envasos a casa.
Quines possibles millores podem fer per separar a casa?
Com podem difondre la importància del reciclatge?

Les conclusions quedaran anotades en un mural que decorarem i penjarem a l'aula.

Continuem?
Podem redactar un document de resum en forma
d'article periodístic, que els alumnes portaran a casa
per compartir els resultats amb la família.

2

3r
Primària
4t

Activitat�2

Llança�el�teu�missatge

El reciclatge té moltes coses per dir-te
Aquesta activitat és per...
Distingir els diferents tipus de residus, conèixer la manera de separar-los correctament perquè es reciclin
i aprendre bones pràctiques per reciclar.

Què necessitem?
Un ordinador, un projector i una pantalla o una pissarra digital. Folis, cartolines i pintures.

Què farem?
Veure el curt El barco de Luna, en el qual el protagonista emprèn un viatge màgic. Després recollirem les
idees que sorgeixin per ajudar a reciclar i animar la resta de la ciutadania a fer-ho.

Continuem?
Amb totes aquestes idees, en grups de quatre, crearem un eslògan per millorar
el reciclatge. Tot seguit dissenyarem uns adhesius i hi posarem l’eslògan. Després
els repartirem entre la resta de companys de l'escola.
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