JOCS DE RECICLATGE
A LES PISCINES
VOLS VENIR A JUGAR AMB
NOSALTRES?
Piscina municipal
Dijous 13 de juliol,
de les 17.30 a les 19.30 h

Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell

TALLERS-JOCS RECICLATGE PISCINES PLA D’URGELL 2017
RESCATEM ELS NOSTRES RESIDUS!
Degut a que encara hi ha gent que no recicla, ens
trobem que molts residus valoritzables, i que
podrien ser reciclats i aprofitats, van a parar a
l’abocador. I si rescatem aquests residus?
A la piscina petita/mitjana, segons l’edat del grup,
es trobaran diferents residus (envasats al buit, per
evitar embrutar l’aigua). L’objectiu és llençar
correctament els residus dins el contenidor corresponent que estarà situat a fora la
piscina amb les cinc fraccions; entre els residus n’hi hauran també que van a la
deixalleria. Durada: 45’

EL JOC DELS SENTITS
Els nens i nenes formaran grups de 2 o 3, i se’ls
lligarà els peus. Es lliurarà un residu real a un dels
nens que portarà els ulls embenats perquè
identifiqui quin residu és, i a continuació el
contenidor al qual s’hauria de llençar. Un cop ho
hagi encertat, tot el grup s’haurà de dirigir fins al
cubell que pertoca a llençar el residu, sempre amb
els peus lligats. Durada 15’

PICAMOSQUES
Es formen 4 equips de participants, on cada equip disposarà d’un picamosques (paleta
mata mosques). L’educador deixarà una fotografia d’un residu al mig dels quatre
equips. Els participants hauran de ser ràpids i àgils i picar sobre la imatge abans que
els altres. El primer en picar tindrà que donar el nom del residu que apareix en la
fotografia, o del material que està compost (per a edats més avançades), si no encerta
es passarà el tron a l’equip que ha picat segon. Durada 15’

TROBA EL TEU IMPROPI!
Es formaran grups (o individualment). S’habilitaran 4 cubells de residus, un per cada
fracció, on s’hi trobaran residus de la fracció que corresponen amb alguns impropis
barrejats, i 5 cubells a l’extrem oposat. Un cop comenci el temps, cada grup haurà de
destriar els residus que es considerin impropis per aquella fracció, i dipositar-los al
cubell que pertoca de l’extrem oposat. Guanyarà el grup que hagi sumat més punts,
corresponents a rapidesa, destria d’impropis, i classificació d’aquests. Durada 15’

