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PRIMERA SESSIÓ (20 minuts)
OBJECTIUS CONCEPTUALS. 
- Conèixer el concepte de residu.
- Conèixer el sistema de recollida selectiva de les 5 
fraccions.
- Fomentar la responsabilitat compartida i el respecte pel 
medi ambient.
CONTINGUTS
L’entorn i la seva conservació
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades 
a l’ús sostenible de l’entorn.

Matèria i energia 
Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de 
separació i selecció.

El món que ens envolta
Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de 
l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades 
a l’ús sostenible de l’entorn.

Persones, cultures i societats
Desenvolupament d’actituds de consum responsable.
Canvis i continuïtats en el temps
Evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps 
d’aspectes de la vida quotidiana i de l’entorn proper.
MATERIALS
- Dossier de la docent.
- Dossier de l’alumnat.
- Power Point.
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Activitat inicial.
En aquesta activitat es pretén saber els coneixements previs 
que té l’alumnat en relació a la temàtica proposada per tal 
d’abordar els coneixements. Es formulen les següents 
preguntes que els alumnes poden respondre de forma oral.

1- Saps dir-me què és un residu?

És un producte usat que ja no té cap utilitat possible.

2- Qui fa residus?

Els residus són produïts per les persones.

3- Tots els residus són iguals?

No, hi ha orgànics i inorgànics

4- Què es fa amb els residus?

Un procés de reciclatge.

5- Què triga més a desfer-se amb el temps... un 

xiclet o una poma?

El xiclet triga més a descomposar-se (5 anys).

6- Quants colors hi ha per separar els residus?

Hi ha 5 colors, denominats fraccions.

7-Què volen dir en paraules  les RRRs?

Reduïr, reutilitzar i reciclar.

Molt bé!!!!!

Pàgina 2
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Comencem explicant els conceptes que es proposen 
treballar durant aquesta sessió. Aclarint dubtes i aportant 
solucions si cal per a reflexionar sobre les activitats 
humanes i els impactes d’aquestes.
1- Què és un residu? 

Un residu és un producte usat que ja no té cap utilitat 
possible. Com per  exemple una llauna

2- Qui fa els residus?
Els residus els produeixen les persones en les seves 
activitats.

    

   

Saps dir on es generen més residus?

A casa
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3. Impactes dels residus en el medi 
ambient. Contaminació 

de l’aire 

Contaminació 

del sòl

Contaminació de l’aigua 

Contaminació 

per la crema de 

residus 
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Activitat 1. 

En aquesta activitat l’alumnat relaciona els impactes de les 
activitats humanes i les seves conseqüències en el medi 
ambient.

Com contaminen els residus?
A continuació hauràs de marcar les respostes correctes 
sobre l’impacte dels residus en el medi ambient.

Contaminació dels sòls

Contaminació de l’aire

Els residus no contaminen
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SEGONA SESSIÓ (40 minuts)
OBJECTIUS CONCEPTUALS. 

- Identificar els impactes dels residus.
- Degradació de residus.
- Discriminar residus orgànics dels inorgànics.
- Seqüenciar el cicle de vida dels residus.
- Fomentar la responsabilitat compartida i el respecte pel 
medi ambient.
CONTINGUTS
L’entorn i la seva conservació
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades 
a l’ús sostenible de l’entorn.

Matèria i energia 
Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de 
separació i selecció.

El món que ens envolta
Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de 
l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades 
a l’ús sostenible de l’entorn.

Persones, cultures i societats
Desenvolupament d’actituds de consum responsable.
Canvis i continuïtats en el temps
Evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps 
d’aspectes de la vida quotidiana i de l’entorn proper.
MATERIALS
- Dossier de la docent.
- Dossier de l’alumnat.
- Power Point.
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4- Degradació de residus.

Activitat 2
A partir del gràfic i amb l’ajuda del docent es 
completen els apartats per a relacionar els diferents 
materials i el temps de la seva degradació.
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   5- Tots els residus són iguals? No!!! 

Els residus poden ser....

Pàgina 3

Inorgànics
Són aquelles 

deixalles que no són 
naturals, són 

d’origen industrial o 
d'algun altre procés, 
que triguen molt de 
temps a desfer-se o  

degradar-se, i 
perjudiquen la terra i 

al medi ambient.

Orgànics
Són les restes de 
plantes i animals, 
restes de fruites i 

verdures. 
Aquestes deixalles 

poden recuperar-se i 
utilitzar-se per a la 

fabricació d'un 
fertilitzant eficaç i 
beneficiós per al 
medi ambient.

Un exemple de residu 
orgànic 
Seria:.................................
.............................

Un exemple de residu 
inorgànic 
Seria:.....................................
...................................
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6- Què es fa amb els residus? Els residus tenen diferents utilitats 
tant si són orgànics o inorgànics, i per tant l’hem de separar!!!

Reciclar és el que s’hauria de fer pel futur de la Terra.  Si es 
recicla, es torna a usar un residu per obtenir nous aliments 

Cal retallar, numerar i enganxar (a la pàgina següent) la 
seqüència del cicle de vida dels residus orgànics.

............................................................................................................

Cicle de vida 
dels residus 

orgànics

Separem les 
restes d’aliments

I o
bten

im
 

ali
men

ts!

S’aboquen al 

contenidor 

Es porten a la planta 
de com

postatge

Es transformen en 

compostatge

El compost alimenta la terra

C
on

re
em

 la
 

te
rr

a

1

3
2

7

6 4
8

5

8
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Activitat 3.
Cicle de vida dels residus orgànics

Molt 
bé!!
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TERCERA  SESSIÓ (Educadors 1 hora  i 45 minuts )
OBJECTIUS CONCEPTUALS. 

-Conèixer el sistema de recollida selectiva de les 5 
fraccions.
- Aprendre les funcions de les 3R.
- Classificar correctament  els residus.
- Fomentar la responsabilitat compartida i el respecte pel 
medi ambient.
CONTINGUTS
L’entorn i la seva conservació
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades 
a l’ús sostenible de l’entorn.

Matèria i energia 
Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de 
separació i selecció.

El món que ens envolta
Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de 
l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades 
a l’ús sostenible de l’entorn.

Persones, cultures i societats
Desenvolupament d’actituds de consum responsable.
Canvis i continuïtats en el temps
Evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps 
d’aspectes de la vida quotidiana i de l’entorn proper.
MATERIALS
- Dossier de la docent.
- Dossier de l’alumnat.
- Power Point.
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Planta 
incineradora

Cicle de vida dels residus inorgànics.
Els residus inorgànics també cal separar-los en contenidors 
diferents, i es porten a les plantes de reciclatge, d’aquesta 
forma es poden convertir en objectes de nou ús. Els residus 
que no es poden reciclar es porten a les plantes 
incineradores i es cremen.

separem

separem

separem

separem

7- Què es fa amb els residus?
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Activitat 4.
A partir de les explicacions sobre el cicle de vida dels residus inorgànics 
volem remarcar l’acció de separar per a fer una bona gestió d’aquests 
residus:
Provem si saps separar els residus?

Relaciona cada residu amb el seu contenidor
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8 Per què reciclar? Per moltes raons

✓Perquè els residus no són escombraries són recursos!
✓Estalviem energia.
✓Reduïm la despesa d’aigua
✓S’evita la contaminació de l’'aigua perquè aquests 
residus ja no van a parar a rius o mars.
✓S’evita talar arbres.
✓Es disminueix la contaminació.

Perquè som responsables de cuidar el nostre 
planeta, 

no de “gastar-ho”. Som gent civilitzada. 

S’estalvien 
recursos naturals

Es creen llocs de 
treball

Es fan objectes 
nous

Reciclatge Compost

Separem

Recollida 
diferenciada

Plantes de 
tractament
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Activitat 5.
El camí dels residus.

Ressegueix el camí que fan els diferents residus, amb el color 
corresponent (blau, groc, verd i marró).
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10- Definim les 3 Rs?

Reciclar: Separar els residus, per convertir-los en altres 
objectes. Els residus que es poden reciclar són: vidre, 
paper i cartó, envasos, i restes d’aliments.

Vidre Paper Plàstic Catró

Reutilitzar: Pots donar-li un nou ús. Els residus que es 

poden reutilitzar són aquells que els poden fer servir sense 
haver de llançar-los, i així reduïm els residus.

Reduir: Comprar només el necessari, disminuir el consum 
de productes d’un sol ús, utilitzar envasos retornables.
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Activitat 6.
Les 3R. Separació per fraccions.

En aquesta activitat hauràs d’escriure a sota de cada 
residu a quina fracció ha d'anar, i marcar si el residu es 
pot reutilitzar, reciclar, reduir. Segur que ho fas bé, 
endavant. Recorda: 

Contenidor groc: Plàstics.
Contenidor blau: Paper i 
cartró.
Contenidor verd: Vidre.
Contenidor gris: Resta.
Contenidor marro: orgànic.
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Groc Marró

Verd Marró

Blau Groc

Marró Groc

Blau Blau



Taula per anotar els residus que trobem a la 
platja, has de distingir entre residus orgànics i 

inorgànics amb una creueta i anotar quant temps 
triguen a desfer-se de la platja. Ànims i bona 

sort!

Total=
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Cloenda

Esperem que amb aquest 
dossier hagis après molt sobre 
els residus.

Moltes gràcies
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