Tingues el calendari a punt...

Vénen dies assenyalats!
17 de maig

El Dia Mundial de
Reciclatge
Seguim demostrant el nostre compromís amb
el Medi Ambient i per això les entitats que
conformem Plataforma Educativa
commemorem el Dia Mundial del Reciclatge.
El 17 de maig se celebra aquest esdeveniment
que ens convida a reflexionar sobre els residus
que generem i com desenvolupar una bona
gestió responsable d’aquests.
A través del reciclatge, els residus poden esdevenir altres recursos amb les
nostres 9R : clica aquí

Cada vegada que reciclem evitem l’acumulació de residus i allarguem la vida útil
dels diversos materials, estalviant recursos naturals, matèries primeres, energia i
reduint les emissions de CO2 que fan agreujar el canvi climàtic.

Reciclatge
Aquest dia i cada dia, hem de ser conscients a casa, a la feina, a la terra i al
mar de les conseqüències de les nostres accions de compra i consum.
Si voleu més informació sobre la Diada Mundial del Reciclatge creada per la
UNESCO i el reciclatge podeu anar aquí: https://www.ecoembes.com/ca
Objectius que s’aconsegueixen amb el reciclatge:

• Aplicar les 9R.
• Fem estalvi d’energia evitant o restant el treball

d’extracció i transport de noves matèries primeres.

• Generem menys CO2 a l’atmosfera, reduïm la nostra
petjada de carboni i disminuïm l’efecte hivernacle.

• Protegim els nostres mars sobretot dels

plàstics que suposa el 10% dels residus
urbans i generen microplàstics que estan
ja entrant a la cadena alimentària.
Els plàstics triguen fins uns 700 anys
a desaparèixer del tot. Cal apostar per
peces de llarga vida útil.

Algunes dades...
» Amb 40 ampolles de plàstic es pot fabricar un jersei polar,
amb 80 un anorac i amb 160 una gavardina.

» Amb 80 llaunes de refresc es pot fabricar una llanda de
bicicleta com també altres llaunes, envasos i marcs de
finestres.

» Amb 6 brics es pot fabricar una capsa de sabates.

Dades extretes de l’informe de ECOEMBES 2019: clica aquí

Activitats
Recordeu de fer fotografies o vídeos del què feu i enviar-nos-ho per a què surti al
Plataforma Informa d’aquest mes abans del 25 de Maig. Feu del reciclatge un joc
divertit!

» Jocs i recursos varis:
http://residus.gencat.cat/es/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/material/

» Podeu repassar a on va cada objecte per a millorar en el reciclatge a través
d’aquest espai visual. https://www.residuonvas.cat/

» Actualitza, o col·loca si no els teniu, diferents contenidors a casa teva o a la
feina. Una idea per estalviar espai és dividir un mateix cub en dues seccions.
Doblegueu les caixes de cartró per estalviar espai. Podeu col·locar adhesius
específics amb personatges o colors per a diferenciar cada fracció de residu a
l’hora de gestionar l’acció de reciclatge.

» Trieu un entorn del vostre barri, municipi o ciutat i aprofiteu per a recollir les
escombraries que trobeu. Així, serà una manera molt visual de la quantitat
d’escombraries que podeu trobar per exemple a una platja. Agafeu recipients
especials i designeu cada un per un residu concret. Utilitzeu sempre guants i
segons l’espai que trieu botes d’aigua.

Activitats (II)
» Doneu valor als residus amb manualitats:
•

Amb els tetrabricks podeu crear recipients per col·locar llapis, gerros i
fins i tot fer-vos una cartera que podeu trobar a la xarxa. Alguns aquí:
•

https://www.youtube.com/watch?v=3Kblog5Cdr0

•

https://www.youtube.com/watch?v=TZRRSKw_J7A

•

Amb les ampolles de plàstic o roba vella es poden fer joguines per
gossos, però sobretot testos i decorar-los. – clica aquí

•

Fes un llit per al teu gat amb una caixa de cartró – clica aquí

•

Els taps de les ampolles de plàstic es poden convertir en una serp per a
nens i nenes – http://krokotak.com/2013/04/bottle-cap-snake/

•

Podeu transformar les bombetes velles en testos penjants o terraris https://youtu.be/5CxPk5sPQno

•

Amb les oueres de cartró pots fer un castells per a nens i nenes o bé
fer marionetes amb forma de drac i altres animals.
• https://www.youtube.com/watch?v=LkYGfBz_MTU&feature=youtu.be
• https://www.youtube.com/watch?v=1fRVW0Bynkw

•

Amb un vell cartró i trossos de corda podeu fer quadres artístics https://www.youtube.com/watch?v=_vbXRTQpQoE

Activitats (III)
•

Amb els rotllos de paper podeu fer arbres per a nens i nenes. https://www.youtube.com/watch?v=PKQ9AgvqmY0

•

Amb els taps d’ampolla podeu fer un mosaic artístic. https://www.youtube.com/watch?v=FqZLLSnOM6g

•

Pots fer testos o gerros de botes d’aigua velles -

https://casaydiseno.com/como-hacer-macetas-materialesexteriores.html

•

Consells de consum i compra: Tria sempre una bossa de roba per anar a
comprar, utilitza envasos de vidre en lloc de plàstic i productes de
proximitat per eliminar l’impacte del transport.
En podeu trobar més aquí: clica aquí

•

Alguns vídeos per promocionar reciclatge

 https://youtu.be/qr52XN83evE
 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espot-sencer-de-lacampanya-per-fomentar-el-reciclatge/video/5629366/

