
Hem sentit a parlar del 

Canvi Climàtic i del molt que 

ens afecta, doncs és per 

aquí on volem començar a 

posar fil a l’agulla. 

 

Quins són els nostres 

objectius? 

Ens volem mobilitzar a 

nivell de centre, i treballar 

la importància que és el fet 

de reciclar. 

 

El que pretenem amb 

aquesta setmana, no és que 

quedi només amb uns dies 

treballats a l’escola, sinó 

que siguin hàbits, que els 

p uguem r ecordar  i 

interioritzar al llarg de les 

nostres vides… 

 

Hem de cuidar el Planeta 

TERRA, aquí és on vivim i 

habitem, és la nostra feina i 

repte personal 

 

ENDAVANT!!! 
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El nostre principal objectiu és 

donar a conèixer la importància 

de la ciència en la nostra vida 

quotidiana i també iniciar el tema 

del reciclatge per a la cura del 

medi ambient. 

 

Com ho farem a l’escola? 

   -Treballarem a cada cicle, els 

continguts referents al reciclatge 

i farem diferents activitats 

adaptades al nivell dels alumnes. 

   -A cada aula, posarem papereres 

de colors diferents, fent 

referència als contenidors de 

reciclatge, per així poder 

conscienciar els nostres alumnes 

d’aquest fet tant important. 

 

I vosaltres, a casa, què podeu fer? 

  -Volem intentar canviar un hàbit 

que està molt arrelat als nostres 

esmorzar s… .   EL  PAPER 

D’ALUMINI… Ens agradaria que a 

partir d’ara, per portar l’esmorzar 

a l’escola, es fes servir la 

carmanyola o paper ecològic,     

-Aprofitem també per insistir i 

demanar-vos que els alumnes 

portin “esmorzars saludables”. 

INFANTIL  I  CICLE INICIAL 

 

- Realització de treballs plàstics i 

material per a Educació Física i 

Música, a partir del material 

reciclable que anem recuperant. 

 

 

 

 

 

CICLE MITJÀ 

 

- Realització d’activitats relacionades 

amb el reciclatge des d’una vessant 

interdisciplinar i aprofitament dels 

residus que es generen per a 

confeccionar diferents materials i 

recursos per a l’aula.  

 

 

 

 

 

CICLE SUPERIOR 

 

- Elaboració de sabó natural, 

a partir d’olis. 

 

- Passejades pels voltants de 

l’escola per realitzar una 

recollida d’escombraries i un 

posterior treball de camp. 

 

- Treballs sobre energies 

renovables. 
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OBJECTIUS I FEINA 

A REALITZAR 


