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INFORMACIÓ PROFESSORAT  
 

Guió de l’activitat  

MATERIAL 

- Contenidors de: paper, envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig. 

- Bosses compostables. 

- Una bossa d’escombraries amb totes les imatges dels residus a dins: (68 imatges) 

• Rebuig: burilles amb cendra, bolquers, ceràmica, gasses i tiretes i pols d’escombrar. 

• Paper i cartró: paper de diari, caixa de cartró, papers escrits, cartró de paté, oueres i 
caixes diverses d’aliments i detergents. 

• Vidre: ampolla de vi, ampolleta de crema de llet, pot de conserva, pot de crema de 
cacau i pot de salsa.  

• Envasos: tapes dels pots de vidre, garrafa d’aigua, ampolla d’aigua, bric de suc, bric de 
llet, envàs del formatge fresc, bossa de patates, plàstic de galetes, túper de plàstic, 
ampolla de detergent, ampolla de xampú, pots de petitsuise, llauna de refresc, llauna 
de sardines, safata de porexpan i safata d’alumini.  

• Matèria orgànica: bosseta d’infusió, marro del cafè, torrada cremada, closques de 
cacauets, closques de nous, closques de musclo, restes d’una gamba, peles de 
llimona, peles de taronja, peles de plàtan, peles de poma, peles de patata, fulles de 
carxofa, fulles d’enciam, restes de síndria, restes d’espaguetis, restes de fesols i 
menjars diversos, espina de peix, ossos d’aletes de pollastre, closques d’ou, restes de 
poda, serradures, tap de suro, paper de cuina brut i excrement de gos. 

• Deixalleria (residus especials): ampolla de cava, pot de pintura, bombeta, mòbils vells i 
bateries, joguines, esprais i oli usat. 

• Contenidor de roba: roba que es pugui aprofitar. 

• Contenidors de medicaments a les farmàcies o als Centres d’Atenció Primària: 
medicaments caducats i tot tipus d’envasos de medicaments (de vidre, de plàstic, de 
cartró, etc.). 

• Contenidors de piles (els que tenen forma de piràmide o bé els del carrer en forma de 
llauna que per un costat són de llaunes i per l’altre de piles): piles. 

• A entitats que recullen joguines: joguines que es puguin aprofitar. 

- Fotos plastificades de la incineradora, l’abocador i esquema amb els diferents tipus de 
contenidors que trobem a la ciutat de Girona. 

- Bossa de roba per portar tot el material a dins, perquè els contenidors hi càpiguen el contenidor 
d’orgànica ha d’estar dins un dels contenidors iglús capgirat. 
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ABANS DE COMENÇAR L’ACTIVITAT 

 

És important realitzar l’activitat en una aula on puguem disposar les cadires o els bancs en forma 
de mitja lluna perquè tots estiguin a primera fila i puguin veure bé els contenidors.  

Perquè els contenidors es vegin més bé els podem posar a sobre d’una taula grossa o cada un en 
una taula petita, penseu a deixar un espai al costat de l’últim contenidor (una taula buida o una 
cadira) perquè hi puguin posar tots aquells residus que no poden anar a cap dels cinc contenidors 
que trobem al carrer. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

1. Presentació (2 minuts) 

Explicar que durant l’activitat els alumnes hauran de participar i que es tracta d’aprendre entre tots 
on s’ha de dipositar cada residu i per què. 
 

2. Totes les escombraries a rebuig (10 minuts) 

Per començar, simular que a casa nostra tenim poc espai o bé ens fa mandra reciclar i que, per 
tant, tenim totes les escombraries barrejades. Preguntar a on les hauríem de dipositar. Agafem la 
bossa plena d’escombraries (amb les imatges dels diferents residus) i la dipositem dins el 
contenidor de rebuig perquè no fem separació selectiva. També podem simular que ho posem tot 
junt imaginant que al carrer només hi ha contenidors de rebuig, com abans. 

Llavors preguntar al grup què se’n fa de tot allò que dipositem al contenidor de rebuig. Ensenyar 
les fotos de l’abocador i la incineradora. Que siguin ells els que valorin les avantatges i els 
inconvenients dels dos sistemes. Remarcar que si utilitzem aquests sistemes els residus que hi 
estem abocant no s’aprofiten per res i que a més estem embrutint i contaminant la natura. 

Preguntar si els agradaria tenir un abocador o una incineradora al costat de casa. Provocar que 
ells mateixos diguin la solució perquè no s’hagin de construir més abocadors. Preguntar si creuen 
que es pot fer alguna cosa amb els residus que estan barrejats i remarcar la importància de 
separar selectivament els residus des de casa i dipositar-los als contenidors corresponents per 
què es reciclin i es puguin aprofitar els materials. Aclarir que al contenidor de rebuig només hi 
poden anar aquells residus que no es reciclen, o sigui, que no és el “normal” ni “on va tot”. 

Abans de continuar agafar el pòster on hi ha els diferents tipus de contenidors que trobem a 
Girona i repassar ràpidament què hi va a cada un. 

 

3. Recollida selectiva de les escombraries (20-30 minuts) 

Traiem la bossa d’escombraries que hem llençat al contenidor de rebuig, l’obrim i els comentem 
que el que farem és, entre tots, anar dipositant cada residu al lloc on li pertoca perquè pugui tenir 
el millor tractament. Fem partícips els nenes i nenes de manera que cadascun amb la imatge que 
se li dóna hagi de deixar-la al costat del cubellet que correspongui. Depenent del nombre 
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d’alumnes que hi hagi a la classe i de la rapidesa amb què dipositin els residus es poden donar 2 
o tres fotos per cada un. Aconsellem repartir les imatges als nens i nenes a mesura que vagin 
sortint perquè sinó es distreuen més.  

Recalcar que trobaran algun residu que potser no pot anar a cap dels contenidors que veiem sinó 
que ha d’anar a un lloc especial i que per això hem disposat un espai/taula/cadira al costat dels 
contenidors per dipositar-los. Explicar que mentre els companys van dipositant els residus la resta 
de la classe ha d’estar atenta i intentar recordar els errors que vegin perquè quan tothom hagi 
sortit els comentarem entre tots.  

Poc a poc van sortint davant els contenidors i van col·locant els diferents residus sense que el 
professor/a de l’activitat intervingui per res, si dubten molt poden preguntar-ho a algun company 
que els ajudi. Fem que sigui àgil i no s’hi entretinguin massa perquè no es faci tan pesat. 

 
4. Valoració de la separació que hem realitzat (10 minuts) 

Quan tots els alumnes ja han dipositat els seus residus els preguntem si en recorden algun que 
estigui en un contenidor equivocat i a on creuen que s’hauria de dipositar. 

Anem buidant els contenidors i mirem si tot el que hi ha a dins està ben col·locat. El professor/a va 
traient les diferents deixalles de cada contenidor i ells fan els comentaris sobre el lloc on hauria 
d’anar sense aixecar-se de la cadira. Cal comentar tots aquells residus que no poden anar a cap 
dels contenidors, sinó que van a la deixalleria o a altres tipus de contenidors (medicaments, piles o 
roba).  

Mentre es va repassant el contingut de cada contenidor també es pot aprofitar per veure què ens 
estalviem d’agafar de la natura si tornem a utilitzar els materials que triem, es pot repassar una 
mica el que són els cicles de la matèria. El paper prové dels arbres, el plàstic del petroli, els 
metalls dels minerals que s’extreuen de les mines i el vidre de la sorra.  

I també intentar parlar d’aquells residus que podríem estalviar de generar, si comprem determinats 
productes en un altre format (a granel, en envàs gran, etc). Comentar que els envasos de plàstic 
són difícils de reciclar i que gairebé mai es poden aprofitar per fer el mateix que era, se’ls hi ha de 
buscar un altre ús.  

Parlar una mica de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar, l’ordre és important!) i incidir sobretot en el 
punt de reduir i maneres d’aconseguir-ho (comprar amb cistell, bossa del pa, a granel, a 
peixateries, carnisseries i fruiteries). Parlar també de la reutilització de pots de vidre, ampolles de 
plàstic, bosses de plàstic, roba, joguines, mobles, etc. 

Quan repassem el contenidor de l’orgànica explicar que les restes de menjar s’aprofiten per fer 
compost, un adob natural, i que es millor utilitzar una bossa compostable, feta de midó, així evitem 
trobar en el compost trossos de les bosses de plàstic. Ensenyar la bossa i passar-la perquè la 
puguin tocar. 

Quan s’arriba al contenidor de rebuig fixar-se en com s’ha reduït la quantitat de residus que hi va a 
parar i prendre consciència de la disminució d’escombraries que van a parar als abocadors i del 
que ens estalviaríem de cremar a la incineradora. Intentar pensar més coses que podrien anar al 
contenidor de rebuig. 
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Parlar d’on van els residus que no s’han pogut col·locar en els cubellets que hi ha a la classe. 
Explicar els altres tipus de contenidors i la deixalleria. Aprofitar per comentar la deixalleria 
municipal mòbil i preguntar si la coneixen o l’han utilitzada. 

 

5. Conclusions (8 minuts) 
 

Entre tots pensar què guanyem si fem l’esforç de fer la recollida selectiva i que siguin ells mateixos 
els que opinin.  

Està bé també que preguntem qui fa recollides selectives a casa seva i si a partir d’ara creuen que 
ho faran, si ho intentaran explicar a casa o si ho tenen més clar. Remarcar que de vegades els 
pares i mares tenen poc temps i els és un esforç i que, per tant, poden ajudar-los. Intentar evitar 
fer sentir malament aquells nens i nenes que a casa seva no reciclin, en aquests casos, dir que el 
més important és que a la llarga tots separem els nostres residus. 

Si hi ha temps es poden resoldre dubtes que no s’hagin resolt durant l’explicació.    
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INFORMACIÓ SOBRE EL DESTÍ D’ALGUNS RESIDUS  

 

- la roba i les joguines millor aprofitar-les al màxim, si ens en cansem, les regalem als nostres 
germans, amics o veïns; i un cop les joguines estan fetes malbé o ja no podem aprofitar la 
roba llavors portar-ho a la deixalleria 

- els esprais o aerosols és millor portar-los a la deixalleria perquè així s’aprofita el gas, si ho 
llencem al contenidor d’envasos només es podrà aprofitar la llauna i depèn de quins productes 
continguin poden contaminar la resta de residus 

- l’oli usat si el portem a la deixalleria s’aprofita per fer biodiesel 

- els medicaments i les piles també es poden portar a la deixalleria però en el cas dels 
medicaments també els podem dipositar en els contenidors blancs que hi ha a les farmàcies i 
als Centres d’Atenció Primària i les piles les podem dipositar als contenidors piramidals que 
trobem en alguns comerços i escoles, o bé en els contenidors de llaunes que per una banda 
és per posar-hi piles 

- un mòbil i la seva bateria millor portar-ho a la botiga on l’hem comprat 

- les ampolles de cava les podem llençar al contenidor de vidre però si les portem a la 
deixalleria es poden reutilitzar, les portaran a un lloc on les rentaran i les tornaran a omplir de 
cava 

Per últim recordar què més es pot portar a la deixalleria: fluorescents, olis minerals (de cotxe), 
tòners, bateries de cotxe, radiografies, neveres i frigorífics, electrodomèstics, ferralla, pneumàtics, 
mobles vells, runa i restes d’obres i vegetals i podes.  
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