


Aquest taller està dissenyat per a xiquets 
i xiquetes de 6/8 anys i te com objectius 
principals:

• Introduir els conceptes bàsics del reciclatje 
i reutilització.

• Desenvolupar actituts i valors de respecte 
a l’entorn i al medi ambient.
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INDEX:

• Que és reciclar?
• Per que és important reciclar?
• Contenidor GROC
• Contenidor BLAU
• Contenidor VERD
• Contenidor GRIS
• El Punt Net
• La llei de les 4 R
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QUE SIGNIFICA RECICLAR?
Reciclar és classifi car les restes i deixalles que tirem al fem. Perquè 
així, puga’m utilitzar-les per a fer coses noves.



PER QUÈ ÉS IMPORTANT RECICLAR?
PERQUÈ TENIM QUE CUIDAR EL NOSTRE 
PLANETA! 
La contaminació, malbaratar energia, 
aigua i matèries primeres fan que la 
Terra caiga malalta. Si reciclem, el 
planeta es sentirà millor perquè:
Tindrem menys abocadors, 
contaminarem menys i estalviarem aigua 
i energia.
A més, si reciclem, el fem pot convertir-

se en altres objectes com per exemple: amb botelles de plàstic es 
poden fer samarretes o amb llandes d’alumini bicis.
Així que ja sabeu, hem de fer-ho tots a casa. I si la vostra familia 
no recicla, podeu ensenyar-los. Ho fareu bé! Perquè quan acabem 
el taller, sereu...“Inspectors i Inspectores de Reciclatge!”
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ENVASOS DE PLÀSTIC, 
LLANDES I BRICS

ENVASOS DE PLÀSTIC, 
LLANDES I BRICS
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ENVASOS DE PLÀSTIC com 
botelles d’aigua, gel o xampú, 
bosses, envasos de iogurt, el 
tub de la pasta de dents... o DE 
METALL com llandes de refresc 
i conserves, pots d’esprai i els 
brics de llet o suc que estan fets 
de cartó, alumini i plàstic. Coses de plàstic com joguets 

trencats, xuplons, biberons, 
van al contenidor GRIS o al 
PUNT NET.
Paper d’alumini i plàstic fi lm, 
van al contenidor GRIS.
Envasos plens de producte, van 
al contenidor GRIS.

Que tirem al CONTENIDOR GROC?

Que NO tirem al CONTENIDOR GROC?

ENVASOS DE PLÀSTIC
botelles d’aigua, gel o xampú, 
bosses, envasos de iogurt, el 
tub de la pasta de dents... o 
METALL
i conserves, pots d’esprai i els 
brics de llet o suc que estan fets 
de cartó, alumini i plàstic.

Que tirem al CONTENIDOR 
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ENVASOS DE CARTÓ I 
PAPER

ENVASOS DE CARTÓ I 
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ENVASOS DE CARTÓ com 
caixes (sempre ben doblades 
perquè no ocupen molt d’espai), 
oueres de cartó, els tubs dels 
rotllos de paper del vàter... o 
de PAPER com llibretes o fulls 
gastats, llibres vells, revistes, 
bosses de paper...

Paper o cartó molt bruts, 
mocadors gastats..., van al 
contenidor GRIS.
Bolquers, van al contenidor 
GRIS.
Els brics de llet i suc. Sempre al 
contenidor GROC.

Que tirem al CONTENIDOR BLAU?

Que NO tirem al CONTENIDOR BLAU?

ENVASOS DE CARTÓ
caixes (sempre ben doblades 
perquè no ocupen molt d’espai), 
oueres de cartó, els tubs dels 
rotllos de paper del vàter... o 
de PAPER 
gastats, llibres vells, revistes, 
bosses de paper...

Que tirem al CONTENIDOR 
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ENVASOS DE VIDRE com 
pots de melmelada o maionesa, 
de tomaca,  olives i altres 
conserves, botelles de suc, llet o 
de perfum... 

Copes i gots de cristall. El cristall 
no és vidre! Al contenidor GRIS.
Perilles i fl uorescent, van al 
PUNT NET. En algunes botigues 
hi ha contenidors especials per a 
tirar-les.
Els taps van al contenidor GROC 
si són de metall/plàstic i al 
GRIS si són de suro.

Que tirem al CONTENIDOR VERD?

Que NO tirem al CONTENIDOR VERD?

ENVASOS DE VIDRE
pots de melmelada o maionesa, 
de tomaca,  olives i altres 
conserves, botelles de suc, llet o 
de perfum... 

Que tirem al CONTENIDOR 
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FEM ORGÀNIC I RESTES 
DE RESIDUS

Que és FEM ORGÀNIC? I les RESTES DE RESIDUS?

El fem orgànic són les restes d’éssers vius, com restes de menjar.

Les restes de residus són el fem no orgànic i els envasos que no 
van al contenidor GROC, BLAU o VERD.

FEM ORGÀNIC I RESTES 

Que és FEM ORGÀNIC? I les RESTES DE RESIDUS?



FEM ORGÀNIC com ossos, 
peladures de fruita i verdura, 
corfes d’ou, restes de menjar 
i RESTES DE RESIDUS com 
caixes de fusta, bolquers 
gastats, copes de cristall, plats 
de porcellana...

Piles o bateries, van al PUNT 
NET. En algunes botigues hi ha 
contenidors especials per a tirar-
les.
Olis gastats, van al PUNT 
NET. En alguns llocs hi ha uns 
contenidors per a tirar-los, són 
els TARONJA, malauradament 
hi ha pocs.

Que tirem al CONTENIDOR GRIS?

Que NO tirem al CONTENIDOR GRIS?
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FEM ORGÀNIC 
peladures de fruita i verdura, 
corfes d’ou, restes de menjar 
i RESTES DE RESIDUS
caixes de fusta, bolquers 
gastats, copes de cristall, plats 
de porcellana...

Que tirem al CONTENIDOR 
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EL PUNT NET



EL PUNT NET és el lloc on es 
recullen els residus que no es 
poden depositar als contenidors 
del carrer.
En tots els pobles i ciutats hi ha 
PUNT NET. Pots preguntar al 
teu Ajuntament on està.

Joguets trencats, piles i bateries, 
electrodomèstics, ordinadors, 
mòbils, perilles i fl uorescents, 
mobles vells, espills trencats, 
escombres...

Que és el PUNT NET i on podem trobar-lo?

Que tirem al PUNT NET?
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LA REGLA DE LES 4 R
Ara que ja sabem on va cada cosa us 
explicaré la regla més important del 
reciclatge. És molt fàcil, es diu LA REGLA DE 
LES . 

I per què es diu així? Perquè totes les 
paraules que la formen comencen per R. 
Si l’apreneu, us convertireu en vertaderes 
expertes del reciclatge!



Apagant l’aixeta mentre ens 
llavem dents o mans i la llum i la 
tele quan eixim d’una habitació.
Tancant portes perquè no se’n 
vaja el fred o la calor.
No gastant botelles ni gots o 
palletes d’un sol ús.
Comprant les coses que 
necessitem de debò i no per 
capritx.
Anar als llocs caminant, amb 
bici o transport públic en compte 
d’anar amb cotxe.

Separant el fem i portant cada 
envàs al seu color.
Gastant coses fetes amb 
material reciclat.

REDUIR. Però com?

RECICLAR. Però com?



Canviant els teus joguets o 
roba amb els dels teus amics o 
familiars.
Construint cotxes amb rotllos de 
paper, ninots amb samarretes 
velles, peluixos amb calcetins.

No tirar coses a terra, ni al camp 
ni al carrer, tractar amb cura els 
gronxadors, el parc o els bancs 
del carrer.
Ser amable i educat amb les 
persones i els animals.
No maltractar les plantes, ni fer 
coses que puguen molestar els 
altres, com cridar.
Estudiar i gaudir de la natura, 
els animals i les plantes. Així 
aprendrem a estimar-los!

REUTILITZAR. Però com?

RESPECTAR. Però com?



I si esteu preparades... És el 
moment de fer un joc molt 
divertit per a veure quan hem 
après! És molt fàcil!:
Primer posarem un contenidor 
de cada color a l’aula.
Ens separarem en grups.
Repartirem unes cartolines amb 
el dibuix de diferents objectes 
i cada grup ha de decidir el 
contenidor correcte on tirar-lo.
Després farem recompte, per a 
veure com de bé ho heu fet. Al 
fi nal repartirem els carnets de 
Inspectore/es del Reciclatge per 

JOC

a tots i totes. Sort!



Finalment vull que recordeu que cadascú de nosaltres, en un sol 
gest, té l’oportunitat de fer un món millor.

I perquè comproveu que totes i tots tenim eixe superpoder i podem 
fer-ho, us contaré la rondalla del colibrí, una història que em van 
contar fa molt temps.

Voleu que us la compte? Sí?

CONCLUSIONS



Una vegada, fa molt, moltíssim temps, en una selva sud-
americana es va declarar un gran incendi. Mentre tots els animals 
fugien espantats. Un colibrí va passar prop d’un puma volant a 
moltíssima velocitat en direcció a l’incendi. El puma estranyat li va 
preguntar:

– “Colibrí on vas amb tanta pressa? No veus que hi ha un incendi?” 
I el pardalet li va contestar:
– “Ja ho sé, estic portant aigua en el meu pic per a apagar-lo”. El 
puma li va dir:
-”Però en el teu pic cap poquíssima aigua, no podràs apagar-lo!”. 
Llavors el colibrí li va respondre:
-”Jo estic fent la meua part. I tu? Estàs fent la teua?”.

CONCLUSIONS
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