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Al mig de l’oceà Pacífic hi ha una illa de residus
plàstics equivalents a 3 vegades la superfície
de la península ibèrica.

Les llaunes d’alumini i les de ferro són molt
difícils de separar i  de reciclar.

El reciclatge dels envasos de plàstic no té
res a veure amb l’estalvi de petroli i la
contaminació.

Utilitzar plats, gots i coberts de plàstic d’un
sol ús i tovallons de paper és una manera de
reduir els residus.

Una bossa de plàstic alliberada al medi
ambient triga més de 100 anys a biodegra-
dar-se i desaparèixer.

Els residus que es llencen al contenidor groc
es porten directament a una planta de
reciclatge perquè siguin reciclats.

Evitar les bosses i les safates de plàstic quan
vas a comprar és millor que reciclar-les.

El BRIC:  S’ha de llençar al contenidor groc.
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Un dia, l’Adrià anava caminant pel carrer amb la seva mare quan 
va sentir a algú que plorava. Va mirar pels voltants i va veure que 
hi havia una ampolla d’aigua de plàstic plorant. 
- Hola, ampolla, como et dius? I per què plores? 
- Hola. Em dic Ampollina i ploro perquè m’han deixat aquí tirada al 
terra i ara no em podré reciclar.  
- Bé, no ploris, Ampollina, -van dir l’Adrià i la seva mare- nosaltres 
t’ajudarem.
- Sí? –va dir l’Ampollina molt alegre-. Que bé! Doncs veureu, m’heu 
de portar a un contenidor metàl·lic i de color groc. Allí em recolliran 
per poder reciclar-me i em convertiré en un pràctic folre polar o 
un banc de jardí. 

- Bé - va dir la mare de l’Adrià- fica’t aquí a la meva bossa i t’hi aproparem. 
L’Ampollina, d’un salt, es va ficar a dins de la bossa de la mare de l’Adrià i contents van continuar el seu 
camí fins als contenidors més propers. En creuar el carrer l’Adrià va ensopegar amb un quadern trencat 
i tacat. 
- Per què plores, quadern? 
- Hola, em dic Llibretí i ploro perquè estic aquí tirat al terra i no podré reciclar-me mai més.  
- No ploris, home. La meva mare i jo estem buscant un contenidor de reciclatge per a la nostra amiga 
Ampollina. Si ens dius quin és el teu contenidor, t’hi podem portar a tu també. 
- Genial! La meva casa és blava. Allí em recolliran per reciclar-me i em convertiré en un bonic llibre o un diari. 
El Llibretí va saltar i es va ficar a l’interior de la bossa de la mare de l’Adrià i van seguir caminant contents de 
poder ajudar els seus nous amics. Però aleshores l’Adrià va ensopegar amb una llauna de beguda. Opss!
- Perdona! – va cridar la llauna- El meu nom és Llaunet. M’han llençat aquí i ara, a més de poder provocar 
un accident, no podré reciclar-me, tant com m’agradaria convertir-me en una bonica bicicleta.
- Bé, Llaunet, mira, portem uns amics a reciclar. Si vols venir amb nosaltres, t’hi podríem portar a tu també. 
- Oh! Això seria fantàstic. Veureu, la meva casa és groga i sé que no està molt lluny d’aquí. Jo us podré guiar. 
L’Adrià es va ajupir per agafar el Llaunet quan uns nens que passaven per allà van començar a riure-se’n. 
- Mira aquest nen, Joan. El podríem anomenar  "l’escombriarie" perquè va recollint tota la brossa del terra.  
- Sí! És un pobre escombriaire,oi , Pepet? 
La mare de l’Adrià, disgustada de veure l’actitud dels nens, s’hi va apropar i els va dir: 
- Escolteu! No és un escombriaire. L’Adrià està fent una feina molt important per al planeta que és
reciclar. 
- Reciclar? Quina ximpleria! És igual que la brossa estigui tirada per terra. 
- Això no és cert! –Els va dir l’Adrià- Si tots contaminem els carrers com vosaltres i ningú no porta les 
escombraries als seus contenidors, el món es tornarà un lloc brut, lleig, que farà pudor, es convertirà en 
un abocador enorme. Tu vols viure en un abocador?  
- Doncs, no, és clar que no! 
- Doncs si no vols que el món es torni un lloc pudent i brut, hauràs de reciclar i portar cada residu al seu 
contenidor.  
- Tens raó. A mi no m’agradaria que tot estigués tacat i fes pudor. 
- Doncs ajuda’ns a reciclar, veuràs com és divertit. 
Van arribar als contenidors tots junts i van treure de la bossa de 
la mare tots els objectes que s’havien de reciclar. Així, en Joan, 
va posar l’ampolla de plàstic i la llauna al contenidor groc. 
- Gràcies, nois! – cridaven l’Ampollina i el Llaunet. 
En Pepet va posar el Llibretí al contenidor blau. 
- Llibretí, espero siguis feliç quan et reciclin i et converteixis en 
un bonic llibre com a tu t’agradaria. 
- Tant de bo! Però això només passarà si gent com tu està 
disposada a col·laborar i ens ajuda a arribar al nostre destí. 
- Adéu, Llibretí! Potser ens tornem a veure en alguna llibreria.

Adaptació i traducció del conte “Reciclar, reciclar” de Jorge Ruiz Berenguer participant al concurs Los profes cuentan d’Ecoembes.
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Cadenes del reciclatge
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CONSUMIDOR RESPONSABLE
Plega les capses de cartró i aixafa les
ampolles de plàstic per estalviar espai.

RECOLLIDA

El camió del servei municipal de
recollida buida els contenidors.

COMERÇ
A les botigues es venen productes
fets amb els materials reciclats.

PLANTA DE TRIATGE
Es separen els diferents materials:
tipus de plàstics i de metalls.

PLANTA DE RECICLATGE
Es converteixen els residus de 
cada material en nova matèria 
primera reciclada.

FÀBRIQUES
Es fabriquen nous objectes i
envasos a partir de la matèria
primera reciclada
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CONSUMIDOR
Separa els envasos de plàstic, llaunes
i brics per una banda i els envasos de
paper i cartró per l’altra.



Els residus perduts

Mots encreuats

Veritat o fals?

Uneix els puntsHORITZONTALSHORITZONTALS

V FV F

VERTICALSVERTICALS

1 - El groc és per a les llaunes, brics i envasos
      de plàstic i el blau per a paper i cartró.

2 - Si havia estat plena de tonyina,
      has de llençarla al contenidor groc.

3 - Així s’anomenen els recipients que
      s’utilitzen per conservar o transportar
      moltes coses que compreu a casa vostra.

4 - Ho fem amb els envasos usats per
      donar-los una vida nova.

5 - Si és de plàstic, quan t’hagis begut el
      que  hi ha dins hauràs de llençar-la
      al contenidor groc.

6 - Hi dibuixes i fas avions que després
      has de llençar al contenidor blau.

Al mig de l’oceà Pacífic hi ha una illa de residus
plàstics equivalent a 3 vegades la superfície
de la península ibèrica.

Les llaunes d’alumini i les de ferro són molt
difícils de separar i  de reciclar.

El reciclatge dels envasos de plàstic no té
res a veure amb l’estalvi de petroli i la
contaminació.

Utilitzar plats, gots i coberts de plàstic d’un
sol ús i tovallons de paper és una manera de
reduir els residus.

Una bossa de plàstic alliberada al medi
ambient triga més de 100 anys a biodegra-
dar-se i desaparèixer.

Els residus que es llencen al contenidor groc
es porten directament a una planta de
reciclatge perquè siguin reciclats.

Evitar les bosses i les safates de plàstic quan
vas a comprar és millor que reciclar-les.

Uneix els diferents punts seguint l’ordre dels números
i apareixerà el dibuix del contenidor on han d’anar els

residus que hi ha dibuixats.

Escriu el nom del contenidor:

E S

Encercla els 8 residus que Sí que han d’anar al contenidor groc i escriu-los al costat.
La resta de residus s’han de portar a la deixalleria.

7 - A dins vénen les teves joguines, però
      quan les hagis tret, has de llençar-la
      al contenidor blau.

8 - Va ple de llet. Quan s’acaba has de
      llençar-lo al contenidor groc.

9 - És el que fas a casa amb els residus
      quan es llencen en cubells diferents.

10 - Així s’anomena l’empresa que es dedica
      a que els envasos puguin ser reciclats.
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Què aconseguim reciclant els envasos?

Sopa de lletres

Recorda la llei de les 3 erres 3R

Quin d’aquests residus no està ben classificat?

2 - REUTILITZAR2 - REUTILITZAR 3 - RECICLAR3 - RECICLAR3 - RECICLAR1 - REDUIR1 - REDUIR

Busca els 6 residus que van al contenidor groc i
escriu-los al lloc corresponent.
Atenció perquè hi ha 3 residus que no van dins
del contenidor groc!

Reciclant 80 llaunes es pot
fabricar una llanta de bicicleta.

Reciclant una ampolla de plàstic estalviem
l’energia necessària per mantenir encesa
una bombeta de 100w durant 4 hores.

Reciclant una tona de paper vell
s’evita la tala de 17 arbres.

Amb 15 ampolles de plàstic PET
es pot fabricar un folre polar.

Evita el consum de tot
allò que generi un residu
innecesari. Per exemple
pots embolicar l’entrepà
amb una funda de roba.

La lletra R de RESIDU també pot fer referència a RESPECTAR el Medi Ambient,
REPENSAR el nostre consum, REACCIONAR davant l’impacte ambiental.

Dóna més ús als objectes
abans de desfer-te’n. Per
exemple pots fer servir les
ampolles de plàstic com
a torretes per les flors.

Separa els residus i
llença’ls al contenidor
corresponent perquè
en una fàbrica puguin
transformar-lo en un
  nou producte.
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