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Abans d’anar a la deixalleria… 
 

Fem molts residus: Relaciona amb una línia el lloc amb el residu que es fa 

     

Cuina    Lavabo      Classe   Festa aniversari 

 

         

Tub pasta de dents  Paper escriure   Llaunes de conserva  Got de plàstic  

Estem fent brossa tot el dia! 
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Abans d’anar a la deixalleria… 
 

On van els residus?  

Completa les frases amb les paraules de sota 

� A casa meva al tard lliguem la brossa i la baixem al ______________ del carrer   

� La brossa la recullen els escombriaires i la porten a l’______________ 

� L’abocador on portem els residus de Tortosa es troba a ______________ 

� A l’abocador hi ha cada dia més ________________, en pocs anys hem 

omplert l’abocador de l’Aldea 

� Els residus tòxics, com les piles o l’oli de fregir 

usat, els portem a la _______________ 

 

Paraules:  

abocador - deixalleria - residus – Tivissa – contenidor  
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Abans d’anar a la deixalleria… 
 

El reciclatge: Pinta cada contenidor del seu color: 

Recorda: El vidre, el paper i els altres envasos els posem en aquests contenidors per fer nous 

objectes que utilitzem cada dia. De les restes de menjar i plantes se’n fa adob per horts i jardins. 

PAPER ENVASOS 
VIDRE 

Orgànica 
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Abans d’anar a la deixalleria… 
 
 
 

Com llanço la brossa? 

Digues si són correctes o incorrectes les següents situacions:  

 

� Tirar la brossa que no es recicla al matí................... ______________ 

� Llençar el vidre al seu contenidor al migdia ............. ______________ 

� Dipositar la brossa fora del contenidor ..................... ______________ 

� Tancar bé la tapa del contenidor després de posar-hi la brossa .................. ______________ 

� Posar la matèria orgànica sense bossa ........................................................ ______________ 

� Posar el paper sense bossa .......................................................................... ______________ 
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Ja som a la deixalleria! 
 
 

Què va al contenidor verd? 

 

Escriu dos residus que vagin al contenidor del 

vidre: 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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Ja som a la deixalleria! 
 
 

Què va al contenidor blau? 

 

Escriu tres residus que vagin dins el 

contenidor de paper i cartró : 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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Ja som a la deixalleria! 
 

Què va al contenidor groc? 

Escriu cinc residus que vagin dins el 

contenidor d’envasos: 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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Ja som a la deixalleria! 
 

Què va al contenidor marró? 

Escriu quatre residus que vagin al contenidor de 

matèria orgànica : 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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Ja som a la deixalleria! 
 

Què va al contenidor gris? 

Escriu tres residus que vagin al contenidor del rebuig: 
 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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Ja som a la deixalleria! 
 

Com ho farem per no produir tants residus? 

Marca amb una creu les coses que podem fer per evitar tantes deixalles:  

� Dur una cantimplora per beure 

� Anar a comprar amb bosses i cistells 

� Utilitzar plats i gots de plàstic 

� Separar per reciclar els residus que es puguin 

� Comprar el menjar amb 

safates de suro blanc 

� Utilitzar una carmanyola 

a les excursions 

� Utilitzar paper reciclat 
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Què hem après? 
 

Ara ho farem a l’escola 

Entre tota la classe voteu per alguna d’aquestes opcions per a fer-la almenys pel que resta de 

curs. La més votada l’haureu de fer tots, i si en feu més d’una... millor!: 

� Utilitzar el paper per les dues cares 

� Fer servir paper reciclat 

� Dur cantimplora amb aigua per beure a les sortides escolars 

� Posar a la classe una caixa de cartró per dipositar el paper 

d’escriure usat, i després llençar-lo al seu contenidor 

Nosaltres hem triat __________________________ 

_________________________, i ens comprometem a 

fer-ho a la classe fins a final d’aquest curs.  
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Què hem après? 
 

Ara ho farem a casa 

Proposa als de casa teva fer alguna de les següents accions: 

� Separar per reciclar 

� Utilitzar carmanyola a les excursions  

� No comprar safates de suro blanc 

� No comprar plats, gots o coberts de plàstic 

 

Avui proposaré a casa meva ___________________________ 

_____________________________.  

 


