
EL RECICLATGEEL RECICLATGEEL RECICLATGEEL RECICLATGE
El reciclatge és l’utilització de deixalles per

reutilització d’aquestes mateixes,

refabricació del mateix producte o l’elaboració

de productes nous.

Classificació de Contenidors:

Al nostre àmbit quotidià, trobem gran 

varietat de contenidors per a la classificació

de diversos materials. En destaquem 5:

Gris o Gris o Gris o Gris o verdverdverdverd obscurobscurobscurobscur: : : : Contenidor per a matèria

orgànica.

VerdVerdVerdVerd: Contenidor per a vidre.

BlauBlauBlauBlau: : : : Contenidor de paper i cartró.

GrocGrocGrocGroc:::: Contenidor de plàstics i envasos.GrocGrocGrocGroc:::: Contenidor de plàstics i envasos.

ContenidorContenidorContenidorContenidor de piles:de piles:de piles:de piles: els trobem en llocs

determinats.

El El El El puntpuntpuntpunt net:net:net:net: Allà podem portar residus

especials.

Activitats:

1. Relaciona els diferents materials amb el seu

contenidor.

Full, llauna de refresc, pot de plàstic, ampolla 

de vidre, pell d’una poma, televisor espatllat.

EL RECICLATGEEL RECICLATGEEL RECICLATGEEL RECICLATGE
a la

la

l’elaboració

matèria

¿Sabíes que...17 de maig és 

el día mundial del reciclatge?

1

seu

ampolla 

2. Què és el reciclatge? Explica-ho

amb les teves paraules.



LES TRES ERRESLES TRES ERRESLES TRES ERRESLES TRES ERRES
Les tres erres  són REDUIR, REUTILITZAR, REDUIR, REUTILITZAR, REDUIR, REUTILITZAR, REDUIR, REUTILITZAR, 
RECICLARRECICLARRECICLARRECICLAR

¿QUÈ SIGNIFICA REDUIRREDUIRREDUIRREDUIR?

Reduir vol dir disminuir els seu pes, volum i toxicitat

¿QUÈ SIGNIFICA REUTILITZARREUTILITZARREUTILITZARREUTILITZAR?

Utilitzar de nou un objecte que ja has fet servir. 
D’aquesta forma aconseguim allargar la seva
que es converteixi en deixalla.  

¿QUÈ SIGNIFICA RECICLARRECICLARRECICLARRECICLAR?

Obtenir un producte similar a l’ original a partir 
residu. 

Per aconseguir les tres errestres errestres errestres erres, les deixalles han de ser 
seleccionades i dipositades en contenidors apropiats. 
Malgrat els avenços, seguiran produïnt-se importants Malgrat els avenços, seguiran produïnt-se importants 
quantitats de residus que hauran de tractar-
millors condicions mediambientals.

Activitats:

1. Quines són i en què consisteixen les tres erres?

2. Dels materials que trobes a casa, digues
poden reciclar i quins es poden reduir i 

3. On es classifiquen els residus especials
reciclatge? Quins beneficis creus que té 

PER  A QUÈ RECICLAR? 
Reciclar és la millor manera de resoldre el problema de les 
l’actualitat, en reciclem molt poques. No llençar
bona manera d’ajudar la salut del planeta. Totes les coses que 
ampolles de plàstic…) es fan a partir de materials
té una quantitat limitada d’aquest valuosos recursos 

LES TRES ERRESLES TRES ERRESLES TRES ERRESLES TRES ERRES
REDUIR, REUTILITZAR, REDUIR, REUTILITZAR, REDUIR, REUTILITZAR, REDUIR, REUTILITZAR, 

toxicitat.

servir. 
vida i evitem

a partir d’un

, les deixalles han de ser 
seleccionades i dipositades en contenidors apropiats. 

importants 

Saps que hi ha un 
lloc anomentat
punt net on
podem classificar
residus especials?
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importants 
-se en les 

les tres erres?

digues quins es poden reutilitzar, quins es 
i com ho faries.

abans de dur-los a les plantes de 
que té aquest lloc?

el problema de les deixalles. Per desgràcia, a 
llençar coses i donar-li una nova utilitat és una 

del planeta. Totes les coses que utilitzem a diari (diaris, 
materials procedents de la terra. El nostre planeta 

recursos naturals.



RECICLE   A  CASARECICLE   A  CASARECICLE   A  CASARECICLE   A  CASA
Els nostres hàbits més quotidians tenen

vore que ver amb la degradació global

planeta. Actes tan rutinaris com tirar

sense separar-lo, comprar utensilis de

tirar o adquirir els aliments envasats

materials no reciclables contribueixen

mesura a la contaminació mediambiental

aquesta raó és molt important el reciclatge

casa.

BENEFICIS DEL RECICLATGE:

Entre els beneficis ambientals del reciclat

diferents materials, podem trobar:

-Reduïr el consum d’energia elèctrica

consumeix més per a l’obtenció delconsumeix més per a l’obtenció del

primari.

-Creixement de la consciència ecològica

promovent un comportament responsable

-Menor impacte ambiental, degut a la reducció

dels residus produïts pel consum.

En quant als beneficis socials o econòmics

reciclat no necesita de grans inversions,

el reciclat de altres materiales...

Activitats:
1. Explica als teus companys quin tipus
de reciclatge fas a casa, qui t’ha donat
eixe hàbit i si creus que la teva acció és
beneficiosa o no per al medi ambient.
2. Enumera els beneficis del reciclatge
3. Fabrica per grups un tipus de 
contenidor.

RECICLE   A  CASARECICLE   A  CASARECICLE   A  CASARECICLE   A  CASA
tenen molt a

global del

tirar el fem

de usar y

envasats en

en gran

mediambiental. Per

reciclatge a

reciclat dels

elèctrica ja que

material

Manualitat: “Creem els nostres 
propis contenidors”

Materials:
- Caixja de Cartó.
- Pintura de dits.
- Cartolina.
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material

ecològica,

responsable.

reducció

econòmics, el

, promou

- Cartolina.
- Tisores.
- Rotuladors.

Elaboració:
1. Pinta la caixa del color 
corresponent del contenidor. 
Deixa-la secar.
2. Escriu a la cartolina el nom del 
material que depositaràs en dit 
contenidor.
3. Retalla y pega la cartolina en la 
caixa pintada.



ORGANITZACIONS ORGANITZACIONS ORGANITZACIONS ORGANITZACIONS 
MEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALS

Les organitzacions mediambientals, es preocupen 
per la situació mediambiental actual. Existeixen
numeroses organitzacions que lluiten dia a dia
medi ambient, entre les que trobem: Greenpeace, 
WWF España...

Són
són
ambient
Podem
els
HemHem
sobretot

EXPERIMENTA TU MATEIX: EXPERIMENTA TU MATEIX: EXPERIMENTA TU MATEIX: EXPERIMENTA TU MATEIX: 
RECICLEM PAPER RECICLEM PAPER RECICLEM PAPER RECICLEM PAPER 

Materials:
Aigua.
Paper utilitzat.
Batedora.

Elaboració:
-Recollir el paper utilitzat i trossejar-lo
porcions.
-El posem en aigua y el triturem fins formar
espessa
-S’extén deixant-lo llis i el deixem secar.
-Al cap dels dies ja podem tornar a utilizar

NOTA: Demana ajuda per a la seva millor

ORGANITZACIONS ORGANITZACIONS ORGANITZACIONS ORGANITZACIONS 
MEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALS

es preocupen 
Existeixen

pel
: Greenpeace, 

PRODUCTES O PRODUCTES O PRODUCTES O PRODUCTES O 
RESIDUS TÒXICS RESIDUS TÒXICS RESIDUS TÒXICS RESIDUS TÒXICS 

Són productes que, degut a la seva composició, 
són perjudicials per a les persones i/o el medi
ambient.
Podem trobar-los en els productes de neteja, 
els desodorants, pintures...
Hem de tenir una especial atenció amb ells, 
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Hem de tenir una especial atenció amb ells, 
sobretot en el moment de reciclar-los.

EXPERIMENTA TU MATEIX: EXPERIMENTA TU MATEIX: EXPERIMENTA TU MATEIX: EXPERIMENTA TU MATEIX: 
RECICLEM PAPER RECICLEM PAPER RECICLEM PAPER RECICLEM PAPER 

lo en menudes

formar una massa

utilizar-lo.

millor realització.



QUÈ HAS QUÈ HAS QUÈ HAS QUÈ HAS 
APRÉS??APRÉS??APRÉS??APRÉS??

•El reciclatge és………de desperdicis per a……………….d’aquests mateixos, la 

refabricació del mateix producte o la elaboració de productes

•Al nostre hàmbit quotidià, trobem gran varietat de contenidors per a la 

classificació de diversos materials. Destaquem 5 contenidors……………

•Les tres erres  són: …………

•Reduir les deixalles és disminuir el seu……………………

•Utilitza de nou un objecte que ja has empleat per a………….es………

•Obtenir a partir d’un residu, mitjançant un procés de transformació, un 

1. Copia al teu quadern el text i completa’l. Fes el mateix amb el mapa 
conceptual.

producte de finalitat similar a la original és ……………

•Els beneficis socials més importants del reciclatge són:……………………

de desperdicis per a……………….d’aquests mateixos, la 

refabricació del mateix producte o la elaboració de productes……..

Al nostre hàmbit quotidià, trobem gran varietat de contenidors per a la 

classificació de diversos materials. Destaquem 5 contenidors……………

és disminuir el seu……………………

de nou un objecte que ja has empleat per a………….es………

a partir d’un residu, mitjançant un procés de transformació, un 

1. Copia al teu quadern el text i completa’l. Fes el mateix amb el mapa 
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producte de finalitat similar a la original és ……………

Els beneficis socials més importants del reciclatge són:……………………


