
 

EUREKA
Activitat d'educació ambiental per a Infantil i Primària

PRESENTACIÓ

Vivim immersos en la cultura de l'acumulació i del “comprar – usar - llençar” 
valorant molt poc la vida útil de la majoria dels residus que generem. L'activitat 
ens convida a reflexionar sobre aquesta qüestió i a pensar creativament sobre 
quins altres usos poden tenir els residus i els objectes que llencem.

Edat recomanada
3 – 12 anys

Temàtica
Consumisme, desigualtats, reciclatge, reutilització

OBJECTIUS

● Promoure la conscienciació dels nois i noies envers la prevenció dels residus
● Pensar creativament quins altres usos poden tenir els residus que generem
● Crear objectes útils a patir del reciclatge dels residus
● Fomentar la reflexió al voltant de la cultura del comprar, usar i llençar

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Aconseguim els materials 
Deixem unes setmanes perquè els infants puguin dur des de casa diversos 
materials de residus (ampolles, tetrabriks,  rotllos de cartró, revistes, càpsules de 
cafè...) i objectes que han quedat arraconats i que estem a punt de llençar (poden 
 ser joguines, roba o qualsevol altre objecte). 

Podria ser convenient començar per un taller previ, d’una o  de dues sessions, en 
què , per equips explorin els materials i els diferents usos a partir de suggerir-los 
algunes idees, mirar llibres,...

Cada grup pensarà quin material voldria reciclar i quin nou ús en podria tenir. 
Seria interessant que, en funció de l’edat i dels seus interessos, penséssiu algun 
tipus de consigna: (1) Que els objectes resultant serveixin per millorar alguna 
cosa de la vida quotidiana, (2) Que siguin joguines, (3) Que siguin obres d’art, (4) 
Sense consigna. 



  

VALORACIÓ

Per a la valoració d’aquesta activitat cal tenir presents els següents indicadors:
● Motivació i interès mostrat vers l’activitat
● Presa de consciència sobre la importància de tenir cura de les coses perquè no 

es facin malbé ràpidament i com actitud responsable en la vida. 
● Capacitat creativa

RECURSOS

Mans a la obra!
A partir de les consignes seleccionades, fem el taller de creació de nous objectes 
amb material reciclat.

Fira d’Invents 
Podem organitzar una gran fira a l'escola per exposar els “nous objectes” . 
Convidem els altres grups, les famílies i també al regidor/a del barri per fer una 
bona divulgació de tot el projecte. Amb aquesta acció estem contribuint a 
conscienciar la ciutadania sobre el valor que atorguem a les coses, el reciclatge, la 
sostenibilitat i la creativitat. 

Posem en valor tot el treball a partir de crear etiquetes sobre els materials que 
hem emprat, en què ens hem inspirat.

A Internet trobareu infinitat de recursos i idees brillants per 
reciclat tot tipus de materials, especialment al Pinterest. 
Alguns exemples: 

● Pinterest d'Idees Magistrals
● Manualitats amb material reciclat al Pinterest
● Més manualitats de reciclatge al Pinterest
● Manualidades recicladas
● Taller de reciclatge infantil – Reciclart

https://es.pinterest.com/ideesmagistrals/reciclatge/
https://es.pinterest.com/albarizo/manualitats-material-reciclat/
https://es.pinterest.com/emeprohens/amb-material-reciclat/
http://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/manualidades-recicladas
http://www.activijoc.es/recicl-art/
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