
LLENÇAR LA BROSSA?
Al vostre centre

Joc col·lectiuCicle Superior de Primària i 
primer cicle d’E.S.O.

En aquesta activitat es plantegen preguntes sobre la problemàtica ambiental derivada dels re-

sidus i la seva gestió. Per tal de respondre aquests enigmes  l’alumnat haurà de realitzar petites 

investigacions i utilitzar les dades provinents d’una enquesta que se’ls ha realitzat prèviament. 

Tota la informació obtinguda en la primera part de l’activitat serà necessària per prendre les de-

cisions encertades en el joc cooperatiu que es realitzarà a continuació, un concurs que té per 

objectiu d’aconseguir la màxima puntuació entre tots els equips.

OBJECTIUS

• Reflexionar sobre la quantitat de residus que generem individualment a les nostres llars i 
col·lectivament com a municipi.

• Conèixer la gestió econòmica de la brossa.

• Conèixer el cicle dels materials: origen, processos de reciclatge, destí de les diverses fraccions 
i els materials que en resulten.

• Aprendre el concepte d’obsolescència programada.

• Reflexionar sobre la sostenibilitat dels materials.

• Fomentar la prevenció de residus.

• Respondre preguntes a partir de la investigació individual o grupal.

• Fomentar la presa de decisions a partir de les investigacions realitzades amb anterioritat.

• Potenciar la participació activa i ordenada en un joc col·lectiu.

• Potenciar la col·laboració entre equips per assolir un objectiu comú.

CONTINGUTS DESTACATS

• Quantitat de residus que generem.

• Gestió econòmica de la brossa: punt verd i SIG, rebut de la brossa.

• Cicle dels materials: d’on surten les matèries primeres, el procés de reciclatge i els materials 
resultants d’aquest procés.

• Obsolescència programada.

• Sostenibilitat dels materials des del punt de vista dels recursos i l’energia necessaris per 
crear-los de nou o bé reciclar-los.

• Prevenció de residus.

• Investigació individual i grupal.
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• Presa de decisions de caire ambiental.

• Participació activa i ordenada en un joc col·lectiu.

• Valoració del grau de cooperació entre els diferents grups durant el joc, i relació amb els 
resultats finals.

• Reflexió sobre la influència dels humans en el medi.

QUÈ FAREM?

Estructura de l’activitat

L’activitat consisteix en una sessió al centre d’una hora i mitja a dues hores de durada, dinamitzada 

per un educador de Cel Rogent. La present guia didàctica ajuda al mestre a integrar l’activitat en 

el treball realitzat pel grup, realitzant un treball previ i posterior a l’activitat.

Desenvolupament de l’activitat

L’educador de Cel Rogent realitza una breu introducció en la qual es repassa de froma molt 
general la recollida selectiva, la gestió de la brossa i el cicle dels materials.

Tot seguit, es comenta l’enquesta que s’ha realitzat a l’alumnat i se’n fa un buidat.

A continuació es distribueixen els alumnes per grups i cada grup ha de resoldre diversos enigmes 
que es troben per l’aula en forma de caixes, experiments o bé petites investigacions.

La segona part de l’activitat consisteix en un joc cooperatiu, en el qual la informació obtinguda 
per cada grup en la primera part de l’activitat esdevindrà molt important. Aquest joc té un format 
de concurs, amb preguntes que van augmentant de nivell, i l’objectiu és, entre tots, aconseguir la 
màxima puntuació possible a través d’anar responent les preguntes proposades per l’educador.

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Aquesta activitat és una eina que teniu a disposició per tal d’integrar-la en els continguts que 
treballeu durant el curs. A continuació trobareu diverses propostes, adaptables als diferents 
nivells, que us poden ajudar a aprofitar-la al màxim.

Abans de l’Activitat:

• Assegureu-vos que els vostres alumnes coneixen els diferents contenidors de recollida 
selectiva, què s’hi llença a cadascun i el destí final de cada tipus de residu.

• Parleu del cicle dels materials i dels resultats dels processo de reciclatge.

• Doneu als alumnes l’enquesta que us hem facilitat per tal que la responguin a casa seva amb 
les seves famílies i la portin resposta el dia de l’activitat.

Després de l’Activitat:

• Recordeu l’activitat i el joc, les investigacions realitzades i els conceptes apresos. Consolideu 

els aprenentatges i relacioneu-los amb el que heu treballat a classe.

• Valoreu quins residus feu al centre i quins podríeu prevenir.

• Realitzeu una petita investigació sobre la gestió de residus al centre i quines mesures es 
podrien prendre per a millorar-la.
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INDICACIONS PRÀCTIQUES

Durada
Una hora i mitja.

Espai necessari

L’activitat es pot fer a l’aula habitual del grup. Cal que les taules estiguin distribuïdes a l’espai 
permetent fer 5 o 6 petits grups. Cal que cada grup estigui assegut al voltant d’una taula de tal 
manera que tothom pugui mirar a la pissarra o paret on es situarà el comptador del joc. Per al 
comptador del joc cal un lloc on es pugui adherir mitjançant “blue-tack” (ex la pissarra o una 
paret).

Material necessari

L’escola no ha de preparar cap material específic per al taller.  

Suport i implicació

L’activitat és conduïda per un educador de Cel Rogent, però és necessària i imprescindible la 
vostra presència i col·laboració per aconseguir uns òptims resultats pedagògics.


