
 
Bon dia, 

Des del Consell de Mallorca es continua oferint el Programa d’Educació Ambiental sobre 

residus als centres educatius de Mallorca per tal d’afavorir el coneixement dels cicles dels 

recursos fins que es converteixen en residus, facilitar el canvi progressiu dels hàbits i actituds 

cap a la reducció, reutilització i separació dels residus així com sensibilitzar la població cap a les 

diferents problemàtiques ambientals.  

El programa inclou una sèrie d’activitats de formació i assessorament a qualsevol col·lectiu que 

es trobi dins l’àmbit educatiu. Les activitats que s’ofereixen enguany són les següents:  

Línia Nivell Activitat Durada 

Línia 1: Entenc 
els envasos 

4t, 5è i 6è Primària Compra amb seny 1h 

4t, 5è i 6è Primària En vas.. o vens? 1h 

4t, 5è i 6è Primària I tu, d’on vens? Variable 

Educació Infantil (5 anys) El Trenclaclosques Gegant 1h 

4t, 5è i 6è Primària Els Detectius Ambientals 1h 

Infantil, Primària i Secundària XVII Concurs de material reutilitzat Variable 

Línia 2: 
Valorem els 
recursos 
 

Professors Taller d’estalvi energètic 1h 

Taller d’estalvi d’aigua 1h 

Taller de moda i complements 1h 

Taller d’instruments musicals 1h 

Taller de Jocs Tradicionals 1h 

Energititza’t 1h 

Línia 3: Quan 
els envasos ens 
fan nosa 
 

2n cicle de Primària, 
Secundària, Batxiller, CF i 
adults 

Coneixem l’entorn 3h 

2n cicle de Primària, 
Secundària, Batxiller, CF i 
adults 

Passegem pel litoral 3h 

Primària, Secundària, Batxiller, 
CF i adults 

Let’s Clean Up Europe! 3h 

Educació Primària Els Patrullers Escolars 1,5h 

2n cicle de Primària (4t, 5è i 
6è) i 1r cicle d’ESO (1r i 2n) 

Recorregut municipal Variable 



 

Línia 4: Què 
són els 
envasos? 
 

Educació Infantil (4 i 5 anys) Cada envàs al seu color! 1h 

Educació Infantil Les Re-Titelles 1h 

Educació Primària Les Carreres de Residus 1h 

2n cicle de Primària (4t, 5è i 
6è) 

El Bingo Reciclador 1h 

Educació Primària L’ECOmemory dels residus 1h 

Educació Primària El Passaparaula dels Envasos 1h 

Línia 5: Jo soc 
conscient, i tu? 

Educació Infantil Na Branqueta 1h 

Educació Primària El Trivifems 1h 

Educació Primària El Twister dels residus 1h 

Secundària, Batxiller, CF i 
adults 

Petjada Ecològica 1h 

 

La coordinació i l’execució de les activitats aniran a càrrec de l’empresa gram, el seu 

personal d’educació ambiental es trobarà a la seva disposició per fer-vos arribar més 

detalls de la proposta educativa i coordinar el calendari d’activitats en cas que hi 

estigueu interessats. 

La persona de contacte és el següent:  

Aina Sánchez 

636 979 418 / 971506068 

aina@gram.cat 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció, espero que participeu en les activitats. 

Salutacions        

mailto:aina@gram.cat


 

LÍNIA 1: ENTENC ELS ENVASOS 

 

  
COMPRA AMB SENY 

     
   

Tipus: Activitat  

 

     
Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è)  

    

 

Duració: 1 hora  
 
 

Descripció de l'activitat: Els participants es separen per grups (pitrals de diferents 

colors) i cada un d'ells, de manera autònoma, ha d'anar a fer una compra marcada a 

una llista, seleccionant el que consideren el millor envàs de cada un dels diferents 

productes. 

Una vegada realitzada la compra es fa el recompte de puntuacions en funció dels 
productes triats i el grup guanyador serà aquell que hagi fet una compra més sostenible 
(seleccionant aquells envasos que generin menys residus, aquells ecològics i reciclats, 

prioritzant el producte local i evitant els sobre-empaquetats, per exemple). En aquesta 
actuació, la reflexió es realitza una vegada acabada l’activitat.  

 
*Nota: per a l’execució d’aquesta activitat, es necessita el permís d’un supermercat 

proper al centre escolar. 

 

 

  
EN... VAS O VENS? 

 
     

   

Tipus: Activitat  

 

     
Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è)   

 

     
Duració: 1 hora  

     

Descripció de l'activitat: Per començar a jugar al joc, s’ha de separar als alumnes en grups i cada 

un d’ells serà un envàs diferent del que s’explicarà la història. Al llarg del joc els alumnes hauran 

d’anar superant diferents proves en les que aprendran a destriar els envasos necessaris dels que 

no ho són, els diferents impactes ambientals de cada un d’ells, etc.  

Arribaran al final i guanyaran el joc només aquells envasos (equips) que siguin necessaris i 
sostenibles i hagin superat les proves de manera correcta. 
 

 



 

  
I TU, D’ON VENS? 

     
   

Tipus: Activitat  
 

 

     
Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è)    

     
Duració: Variable   

    

Descripció de l'activitat: L’activitat comença amb una introducció. Després es passen a treballar 

els diferents tipus d’envasos i la seva procedència i es passa a explicar la investigació a realitzar. 

Cada un dels alumnes haurà de dur de casa seva un envàs que enganxaran a un mapa mundi 

dibuixat a un mural. Una vegada aferrats tots els envasos es podrà fer un càlcul de la petjada 

ecològica de només un producte de cada família. Es realitzarà la reflexió final sobre l’impacte dels 

cents productes que entren cada setmana a cada una de les nostres llars. 

Amb les dades obtingudes de tots els grups participants en aquesta activitat de petita 
investigació, es podria realitzar una feina conjunta. 
Finalment, s’observen els continguts assimilats amb el joc les dames del reciclatge.  
 

 

  
EL TRENCLACLOSQUES GEGANT 

     
   

 
Tipus: Activitat   

 
    

 

Destinataris: Educació Infantil   
     

Duració: 1h  
    
     

Descripció de l'activitat: El trencaclosques gegant és un joc que consta de 36 peces gegants. Hi 

ha 6 plafons amb la imatge completa del cicle on s’indica on ha d’anar cada una de les peces 

(aquestes peces les solen utilitzar sobretot els infants més petits). 

Els alumnes han d’anar muntant cada una de les cares del trenca closques, ja que a cada una 

d’elles hi ha el camí d’una fracció de residus. Una vegada acabada una de les cares es realitza 

l’explicació pertinent per a cada un dels residus i el seu cicle, per intentar potenciar la 

minimització de la producció actual de fems. 

El alumnes aprenen el camí de l’oli, dels envasos lleugers, del paper i el cartó, de la matèria 

orgànica, del vidre i finalment, el del rebuig, des que anem a comprar els diferents productes a la 

botiga fins que hi tornen (en la majoria dels casos). 



 

 

  
ELS DETECTIUS AMBIENTALS 

     
   

 
Tipus: Activitat  

 

 

     
Destinataris: 1r cicle de Primària (4t, 5è i 6è)   

     
Duració: 1 hora 

 
 
 
  
Descripció de l'activitat: Es farà una breu introducció sobre els tipus d’envasos que consum, la 
seva vida útil i el seu tractament. Els jugadors es separen per grups i se’ls reparteix a cada un 
d’ells un nombre variable de fitxes que hauran de col·locar a una lona gegant en haver trobat la 
imatge corresponent. A aquesta lona hi ha moltes imatges relacionades amb diferents temàtiques 
ambientals tals com biodiversitat, aigua, mobilitat sostenible, energia i residus. 
A partir d’una dinàmica es repartiran les imatges relacionades amb residus i els alumnes per grups 
els hauran de col·locar al seu lloc corresponent. No guanyarà aquell equip que ho hagi fet més 
ràpid per no potenciar la competitivitat sinó tots aquells que ho hagin fet de manera correcta. 
 
 

 

  
XVII CONCURS D’OBJECTES  

AMB MATERIAL REUTILITZAT 
  
    

   

Tipus: Concurs  

 

 
 

  
Destinataris: Educació infantil, primària i secundària  

     
Duració: Variable 

 
 

    
 

Descripció de l'activitat: La primera setmana del mes d’abril s’enviaran les bases de la 
convocatòria del concurs adreçat als centres escolars, es realitzarà l’exposició dels objectes 

realitzats amb material reutilitzat presentats al concurs i finalment s’organitzarà la selecció dels 
objectes guanyadors i de l’entrega de premis. 

La comunicació de la informació del concurs es realitzarà dins el mes de setembre de 2017 amb 
recordatoris mensuals fins a la data de la publicació de les bases.  

 



 

LÍNIA 2: VALORAM ELS RECURSOS 

 

  
TALLER D’ESTALVI ENERGÈTIC 

AMB RESIDUS 
     

   
Tipus: Taller  

 

     
Destinataris: Professors  

     
Duració: 1 hora 

 

Descripció de l'activitat: Durant el taller, es donarà a conèixer a mestres i professors com es 

poden utilitzar les llaunes d'alumini per captar la radiació solar i escalfar l'aire. Se’ls mostrarà com 

fabricar un calefactor solar per al centre escolar que després podran mostrar a l’alumnat. 

Es mostraran també diferents sistemes per a realitzar cuines solars i aprofitar l’energia del sol per 
a cuinar, a partir de diferents objectes que de ben segur tenim a casa com per exemple un para-

sol del cotxe, etc. 
 

 

  
TALLER D’ESTALVI D’AIGUA 

     
   

 
Tipus: Taller  

 
   

 

 
Destinataris: Professors  

     
Duració: 1 hora 

 

Descripció de l'activitat: Amb aquest taller, s’intentarà sensibilitzar a mestres i professors sobre la 

importància de l’estalvi d’aigua, donant a conèixer petits consells per a aconseguir-ho amb l’ajuda 

de diferents envasos tals com botelles de plàstic, palanganes de porexpan, pots de vidre, etc. 

Aquests petits consells es podran aplicar tant al centre escolar com a les llars dels alumnes, 
aconseguint disminuir la quantitat d’aigua consumida millorant entre tots l’estat de la situació 

hídrica de l’illa. 
 
 

 

 



 

 

  
TALLER DE MODA I COMPLEMENTS 

     
   

 
 

Tipus: Taller  
      

Destinataris: Professors  
     

Duració: 1 hora 
 

Descripció de l'activitat: Mitjançant aquest taller es donaran eines i exemples a mestres i 
professors per a reutilitzar la roba vella d’una manera divertida a través de customitzar peces 
que ja no usem. A més, es realitzaran tota una sèrie de complements de moda a partir de 
diferents envasos tals com arracades, polseres, bosses, etc. 
 
 
 

 

  
TALLER D’INSTRUMENTS MUSICALS 

  
    

   

Tipus: Taller 
 

 

     
Destinataris: Professors  

     
Duració: 1 hora 

 
    
 

Descripció de l'activitat: A partir de diferents envasos, es mostrarà als professors com es poden 

obtenir diferents instruments musicals que després podran realitzar amb els seus alumnes. Una 

vegada realitzats aquests instruments, es podran utilitzar en diades i festes especials aprofitant 

per veure la part divertida que poden tenir els residus. 

Com a complement a aquest taller realitzat amb alumnes, es pot realitzar una “Batukada 

Reutilitzada” en la que tots els instruments s’hagin realitzat amb residus. 

 

 

 

 



 

  
TALLER DE JOCS TRADICIONALS 

     
   

 
Tipus: Taller  

 

     
Destinataris: Professors  

    

 

Duració: 1 hora 
 

 
 

Descripció de l'activitat: La primera part de l'activitat consta d'una introducció inicial  

sobre la problemàtica relacionada amb els residus, les causes i conseqüències de 

l'excessiva generació actual i una reflexió sobre els hàbits a la nostra societat. Es 

tractaran bones pràctiques relacionades amb la reducció, reutilització i separació per al 

posterior reciclatge dels fems produïts. 

La part pràctica de l'activitat es realitzarà a partir d'una gran quantitat de residus, amb 
els que els alumnes hauran de desenvolupar la seva creativitat i la seva imaginació i 
crear diferents objectes amb una nova vida útil, es donaran idees per a elaborar jocs 
tradicionals tals com la baldufa. 

 

 

  
ENERGITITZA’T! 

  
    

   

Tipus: Taller  

 
     

Destinataris: Professors   
  
Duració: 1 hora    

Descripció de l'activitat: Aquest és un joc mitjançant el que es van tractant diferents aspectes 
relacionats amb l’energia i la mobilitat.  
A partir d’una lona gegant (de 5x5m) amb caselles, els nins (separats en diferents grups) han 
d’anar realitzant el recorregut per aquestes, encertant diferents preguntes i superant diferents 
proves.  
Mitjançant proves molt dinàmiques i participatives, els alumnes aprenen nous conceptes 
relacionats amb les energies renovables i les que no ho són, els hàbits erronis que mantenim a la 
nostra societat, possibles solucions per intentar minimitzar el canvi climàtic, problemes derivats 
del sistema de transport actual, nivell de consum anual, etc.  
Es du a terme una introducció als diferents tipus de mitjans de transport actuals i les seves 
conseqüències ambientals, així com la promoció de l’ús del transport públic i els mitjans no 
motoritzats.  



 

LÍNIA 3: QUAN ELS ENVASOS ENS FAN NOSA 

  
CONEIXEM L’ENTORN 

     
   

Tipus: Sortida   

 

     
Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è),  

ESO,  Batxiller, FP i adults  
 

   
Duració: 3 hores 

 
 

Descripció de l'activitat: A partir d’una sortida guiada pels voltants del poble (o 

municipi) es donarà a conèixer la biodiversitat de la zona per aprendre a valorar-la i per 

conèixer els efectes que tenen o poden tenir els diferents residus a aquestes zones. 

Es comptarà amb materials com lupes, prismàtics i fitxes de les diferents espècies per 

augmentar l’interès i l’atenció dels participants. 

Finalment, es farà una recollida dels diferents residus trobats per tal de poder-los pesar i 
quantificar, per acabar la visita amb una reflexió final sobre els nostres efectes sobre els 
espais naturals. 
 

 

  
PASSEJAM PEL LITORAL 

     
   

Tipus: Sortida  

 

 
   

Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è),  
ESO, Batxiller, FP i adults   

   
Duració: 3 hores 

 
Descripció de l'activitat: Es realitzarà un recorregut didàctic per la zona litoral donant a conèixer 

les espècies més característiques d’aquesta zona. Es tractarà la importància del respecte i la 

conservació d’aquestes zones i els inconvenients de no fer-ho per a diferents àmbits tals com el 

medi ambient, l’economia, el turisme, etc. 

Per tal de captar més l’atenció dels alumnes, es prepararà una taula amb lupes binoculars, en 

les que puguin analitzar l’arena i comparar-la amb arenes d’altres platges de l’illa de Mallorca. 

Es podrà observar la procedència de l’arena (geo o bioclàstica), observar les restes de diferents 

éssers vius, comprovar la presència de micro plàstics o altres residus, etc. 

Finalment, es farà una recollida de diferents residus i s’intentarà fer un breu estudi de la seva 
procedència. 

 

 



 

  
LET’S CLEAN UP EUROPE! 

     
   

Tipus: Sortida   

 

     
Destinataris: Primària,  ESO,  Batxiller,  

FP i adults  
     

Duració: 3 hores 
 

    

Material: Guants, bosses, bàscula, etc. 

 

Descripció de l'activitat: S’organitzarà i realitzarà la jornada anual de neteja a tota Europa per tal 

de reduir el nombre de residus abocats il·legalment als boscos, muntanyes, platges... i donar 

visibilitat a la problemàtica.  

Aquesta activitat no suposarà cap cost per els centres participants, ja que dins el programa es 

preveuen 5 autocars per als desplaçaments dels alumnes des del centre fins al lloc on es dugui a 

terme l'acció (a dos ubicacions diferents de l’illa). Tot i això, es promouran diades al llarg de tota 

l’illa en la que els alumnes s’hagin de desplaçar en transport públic, caminant o en bicicleta, 

aprofitant per fomentar una mobilitat sostenible. 

Durant aquestes jornades de neteja es proveirà als alumnes de bosses, contenidors resistents per 

residus que puguin rompre les borses, i guants.  

També s’inclou en el programa la logística per a que els residus siguin conduits al seu destí final 

corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ELS PATRULLERS ESCOLARS 

  
    

   

Tipus: Sortida   

 

     
Destinataris: Educació Primària  

     
Duració: 1,5 hores 

 
 

Descripció de l'activitat: Mitjançant aquesta activitat dinàmica, participativa i divertida, 

es tracta la falta de civisme d’una part de la població. Després d’una breu introducció 

explicativa de la temàtica principal a tractar (punts més importants de les ordenances 

municipals) que es farà a dins l’aula, l’educadora surt al carrer amb el grup-classe, 

prèviament equipats amb pitrals de colors i multes (simbòliques), des d’on comencen a 

revisar els comportaments de la població. Es controla la recollida selectiva, els residus 

als carrers, els excrements dels animals, les pintades a les parets i fins i tot l’ordenança 

viària. 

Els alumnes van enganxant “multes” per tot el poble a totes aquelles coses que 

incompleixen les diferents ordenances, sobretot les de residus i les relacionades amb 

una correcta mobilitat. Finalment, es fa una petita reflexió de tot allò que s’ha detectat 

“il·legal”. 
 

 

  
RECORREGUT MUNICIPAL 

     
   

Tipus: Sortida   

 

     
Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è),  

i 1r cicle d’ESO (1r i 2n)  
     

Duració: Variable 
 

Descripció de l'activitat: Es dissenyarà i editarà una unitat didàctica adaptat a l’edat dels 

alumnes per conèixer i treballar a l’aula els principals aspectes del municipi a l’aula 

abans de la sortida. Repassar les paraules clau  treballades amb una fitxa: Població, 

Ajuntament, Democràcia, Batle, Ple, Impost/Tribut, Serveis Municipals, entre d’altres. 

Posteriorment, sortirem al carrer i es treballaran els següents punts: Inspecció i 

coneixement dels diferents serveis municipals: residus, aigua, clavegueram, enllumenat, 

xarxa viària i Parc Verd. Apreciació i reflexió sobre el petit comerç. S’aprofitarà el 

recorregut pels carrers del poble per anar recollint les diferents aportacions dels 

alumnes sobre els elements visitats i es plantejaran possibles problemes i solucions. 

S’acabarà la visita al Parc Verd del Municipi. 

 



 

LÍNIA 4: QUÈ SÓN ELS ENVASOS? 

 

  
CADA ENVÀS AL SEU COLOR! 

   
 

 
   

Tipus: Activitat  

 

     
Destinataris: Educació Infantil (4 i 5 anys)   

     
Duració: 1 hora 

 
    
Descripció de l'activitat: L’activitat comença amb una introducció. Després, amb l’ajuda 

dels participants, es separen tots els residus que l’educador duu a una bossa única als 

diferents contenidors corresponents (allà on aquests residus s’enganxen amb uns 

velcros).  

Una vegada feta la primera part es passa al joc. El material consisteix en dues lones 
grans (taulell del clàssic joc de les dames però amb els colors de la recollida selectiva) i 
diferents fitxes amb imatges de residus de diferents fraccions. Per començar el joc, es 
col·loquen les dues lones  separades i ben estirades al terra. Després, a cada un dels 
quadrats d'un color determinat s'hi col·loquen residus de fraccions d'altres contenidors. 
Els alumnes hauran de saber quins són els residus col·locats erròniament i posar-los als 
correctes. 

 

 

 

  
LES RE-TITELLES 

  
    

   

Tipus: Conta contes  

 

     
Destinataris: Educació Infantil (4 i 5 anys)    

     
Duració: 1 hora 

 
 

Descripció de l'activitat: L’activitat comença amb una introducció. Després, amb l’ajuda 
dels participants, es conta una història a partir d’una nina i el seu pare, relacionada amb 
els residus que produïm a casa, els diferents tipus d’envasos i el contenidor on s’han de 
tirar aquests envasos. Una vegada acabat el conte, es fa una reflexió grupal sobre si és 
important o no tirar els residus al seu contenidor corresponent. 

 

 



 

  
LES CARRERES DE RESIDUS 

     
   

Tipus: Activitat   

 

     
Destinataris: Educació Primària  

     
Duració: 1 hora 

 

 
 
Descripció de l'activitat: L’activitat comença amb una introducció. Després, els alumnes 

es separen en tres grups i a cada un d'aquest se'ls hi dona una bossa plena de residus. 

Cada un dels participants haurà d'agafar un dels residus i han de fer una carrera de 

relleus dipositant cada un dels residus als contenidors corresponents. 

Tots els grups tenen els mateixos residus dins les bosses i els contenidors on s'han de 

dipositar són únics per als tres grups, per tant, no es potencia la competitivitat sinó la 

feina en equip. Per acabar l'activitat, es revisa de manera conjunta que tots els residus 

s'hagin tirat al contenidor corresponent. 

 
 

  
EL BINGO RECICLADOR 

     
   

Tipus: Activitat  
 

 

     
Destinataris: 2n cicle de Primària (4t, 5è i 6è)  

     
Duració: 1 hora 

 
 
Descripció de l'activitat: L’activitat comença amb una introducció. Després, els alumnes 

es separen en grups de dos o tres com a màxim i a cada un d'aquest se'ls hi dona un 

cartó amb diferents imatges de residus de diferents fraccions i diferents fitxes dels 

colors corresponents a la recollida selectiva. 

L’educador anirà traient d’una bossa diferents imatges de residus que els participants, si 

la tenen als seus cartons, les hauran d’anar tapant amb les fitxes de colors 

corresponents al contenidor on s’ha de dipositar aquell determinat residu. No es 

fomenta la competitivitat degut a que els cartons tinguin imatges repetides per 

aconseguir l’empat entre diferents grups, a part de que es remarcarà sovint la 

importància de tapar cada residu amb el contenidor corresponent i no de tapar-lo abans 

que els altres. Per acabar l'activitat, es revisa de manera conjunta que tots els residus 

s'hagin tapat del color corresponent en funció del contenidor al que s’ha de dipositar el 

residu. 

 
 



 

  
L’ECOMEMORY DELS RESIDUS 

     
   

Tipus: Activitat  
 

 

     
Destinataris: Educació Primària  

     
Duració: 1 hora 

 
    
Descripció de l'activitat: L’activitat comença amb una introducció. Durant la part 

pràctica es treballa a partir del clàssic joc de memòria, però readaptat amb unes 

dimensions gegants, per treballar la temàtica ambiental dels residus fomentant el treball 

en equip. Mitjançant imatges atractives i divertides, els participants treballaran 

conceptes com el consum responsable, la reducció, reutilització, separació i posterior 

reciclatge dels nostres residus, intentant cercar les diferents parelles amagades del joc. 

Una vegada aconseguida una parella, es podrà llegir el missatge complet (dividit entre 

les dues peces). 

 

 

 

  
EL PASSAPARAULA 

DELS ENVASOS 
     

   
Tipus: Activitat   

 

     
Destinataris: Educació Primària  

   
 

 
Duració: 1 hora 

 
 

Descripció de l'activitat: Per començar amb l’activitat, es fa una breu introducció sobre 
la quantitat de residus generada a la nostra societat actual així com els diferents 
recursos necessaris per a la realització dels diferents productes. Després d’introduir 
l’activitat es tracta la problemàtica actual de l’excessiu consum i de la cultura cada 
vegada més instaurada “d'usar i tirar” i finalment, es donen les claus per intentar 
disminuir aquesta producció de fems. 
La part pràctica de l'activitat consisteix en el joc del passa paraula. Els alumnes, separats 
per grups, han d’intentar endevinar totes les paraules que comencen amb cada una de 
les lletres de l’abecedari tractades durant la presentació inicial. 

 

 

 

 



 

LÍNIA 5: JO SOC CONSCIENT, I TU?  

 

  
NA BRANQUETA 

     
   

Tipus: Conta contes  

 

     
Destinataris: Educació Infantil   

   
 

 
Duració: 1 hora 

 
 

Descripció de l'activitat: Aquest és un conte en el que la protagonista és un arbre, na 
Branqueta, una alzina que ha baixat de la serra per visitar als nins del poble i explicar la 
importància del respecte pels éssers vius. Na Branqueta aprofitarà per recordar als nins 
la importància del reciclatge, sobretot del paper, fomentant també bones pràctiques de 
mobilitat. Aquest tema es tractarà explicant als nins el que és l’oxigen i el que és el 
diòxid de carboni. 
Per tal de comprendre millor aquest darrer punt, na Branqueta portarà a terme un joc 
didàctic alhora que divertit amb els participants, ajuntant globus de colors amb globus 
de color negre (gasos de l'aire i diòxid de carboni del fum). 

 

 

  
EL TRIVIFEMS 

  
    

   

Tipus: Activitat  

 

     
Destinataris: Educació Primària  

     
Duració: 1 hora 

 
    
Descripció de l'activitat: Aquest joc es planteja com una Recollida Selectiva Porta a Porta, un servei 
de recollida municipal que cada vegada ofereixen més ajuntaments. 
Els participants es dividiran en 4 grups diferents (blau, verd, groc i gris/negre) i cada un d’aquests 
tindrà una fitxa corresponent a la seva fracció que serà un camió que ha de recollir els residus 
corresponents (han d’aconseguir un total de quatre per grup). Cada residu es recull a cada una de 
les cases (les diferents caselles del taulell)  i guanyarà l’equip que arribi al final amb tota la recollida 
porta a porta realitzada correctament, és a dir, encertant totes les preguntes i superant totes les 
proves relacionades amb la temàtica. 
Primer els nins hauran de tirar el dau gegant però per avançar hauran d’encertar la pregunta que 
se’ls formuli (targetes) o bé superar una prova. 

 

 



 

  
EL TWISTER DELS RESIDUS 

  
    

   

Tipus: Activitat  

 

     
Destinataris: Educació Primària   

     
Duració: 1 hora 

 
    
 

Descripció de l'activitat: A partir d’una roda online que l’educador (o un voluntari) farà girar, els 

participants hauran de seguir les seves instruccions.  

La roda relacionarà una extremitat (mà dreta o esquerra o peu dret o esquerra) amb un residu. 
Cada un dels participants haurà de col·locar l’extremitat indicada al color que correspongui de la 
lona, en funció del contenidor al que s’hagi de dipositar aquest residu. Perdran els jugadors que 
no sàpiguen mantenir l’equilibri o els que s’equivoquin de color. 

 

 

  
PETJADA ECOLÒGICA 

     
   

Tipus: Activitat  
 

     
Destinataris: Educació Secundària, Batxiller, FP  

i adults  
     

Duració: 1 hora 
 

    

Descripció de l'activitat: L’educador/a introduirà la temàtica amb una explicació breu del 

concepte “petjada ecològica” amb suport visual per tal de facilitar la seva comprensió. També, en 

funció del nivell curricular s’explicarà la problemàtica associada. 

A continuació es donaran les pautes que es seguiran durant el joc i l’objectiu d’aquest. L’activitat 

en qüestió és individual i promou la reflexió dels hàbits diaris de cada alumne d’una manera 

dinàmica i alternativa. El càlcul de la petjada ecològica està reduïda a quatre ítems : energia, 

mobilitat, alimentació i consum aigua i utilitzant un barem propi els alumnes  coneixeran quin 

consum de recursos realitzen representat amb planetes Terra. 

Una vegada finalitzada l’activitat, es comenten en grup els resultats i aquests es discuteixen en 

forma de debat. 

 


