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Activitats 
Estem coneixent el planeta màgic, en aquest la imaginació i 
la creativitat són valors a l’alça per lluitar contra la cultura 
del “comprar, usar, llençar”. Els seus habitants sempre pen-
sen en com  poden  allargar la vida de les coses?  Com les 
podem reduir, reutilitzar i transformar?  

Una mica d’ambientació per començar... 

Ens trobem a la sala d’activitats una bossa d’escombrari-
es plena (podem trobar-la de diferents formes, de mane-
ra sorpresa a la sala, després de fer una gimcana que ens 
han arribat des del planeta màgic, amb un mapa que ens 
porta fins a la bossa...), decidim obrir-la i mirar que hi ha 
dins. Veiem que tot el que hi ha és brossa...  ( oueres, 
diaris, canyetes, brics, iogurts, en el cas de la proposta 1)  
Ens plantegem si realment tot el què hi ha la bossa és 
brossa , si no hi ha res què es pugui tornar a utilitzar, ens 
preguntem: què podem fer nosaltres amb aquestes dei-
xalles?   

Després d’uns moments per fer volar la imaginació i 
desenvolupar les idees de què fer i escoltar- les,  els hi 
farem la proposta d’activitat.  

Proposta 1: El jardí de les deixalles  

( adequada pels més petits I  

Donarem a cada infant una ouera, utilitzem els diaris per 
folrar les taules i ell iogurts buits per posar la pintura. 

Cada nen/a decora la seva flor al seu gust i finalment les 
deixem assecar. Amb aquestes flors farem un petit jardí a 

l’esplai. Podem clavar-les en safates de porexpan (així reuti-
litzem aquest residu),  o en capses de cartró.  

Proposta 2: Eco-bèsties  

( per a petits II i mitjans)  

A la bossa podem trobar materials diferents amb els quals 
podem fer diversos tallers.  

Per a infants una mica més grans en lloc d'oueres, podem 
trobar diferents embalatges d’aliments, com safates de po-
rexpan, capses cartró, tetrabrics, taps, llana,  cd..  amb els 
que crearem bèsties i animals fantàstics.  

Ajudem-los a crear la seva bèstia,  donem una mica de 
temps per creat i posem al seu abast tot el material necessa-
ri.   

Proposta 3: Llumetes decoratives   

( per a infants mitjans, joves i fins i tot famílies) 

En aquesta ocasió  la bossa estarà plena de capsules de cafè 
de plàstic o ampolletes de plàstic tipus cacaolat. Amb 
aquest material es poden fer molts i variats tallers, però 
proposem fer unes llumetes  decoratives. Per fer l’activitat 
necessitarem, restes de roba o paperets de colors o estam-
pats, que tinguem a l’esplai ... Si ho fem amb les càpsules de 
cafè primer les haurem de  buidar i netejar. Una vegada ne-
tes els hi farem el forat per poder introduir la llumeta. Ho 
folrarem amb els trossets. Quan estigui fet, introduirem les 
llumetes.  

  

Presentació 

Som conscients de totes les coses que llencem a la brossa?  Real-
ment no podem aprofitar res? Potser si mirem una bossa d’escom-
braries i ens plantegem la pregunta: a què li podries donar una nova 
vida/utilitat?, ens sorprendríem!  

Objectius educatius 

• Prendre consciència de la quantitat de residus que  generem.   

• Reconèixer  els diferents tipus d’envasos que podem trobar a la 
brossa. 

• Reflexionar sobre com reutilitzar i transformar els envasos. 

 

 

Missatge Clau! Si tots i totes  evitem llençar tants envasos  
a les escombraries i els tornem a reutilitzar cada vegada 

tindrem un planeta més net!  
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Eix Artístic: Un jardí misteriós! 

Després de fer l’activitat, proposarem al grup  fer una petita 
exposició del nostre jardí, de les bèsties i de les llumetes en 
algun espai de l’esplai.  

Per tal d’explicar-ho farem uns plafons molt gràfics i visuals 
de com hem fet el nostre jardí, d’on han sortit els materials, 
com l’hem fet... I exposarem les nostres creacions.  Per donar 
més sentit encara a aquesta exposició, estaria bé poder utilit-
zar alguns materials de reciclatge per fer-la, com paper de 
diari per fer les lletres, trossets de cartolines petits que hem 
anat. 

Podem fer 3 exposicions independents o unificar-ho tot i 
posar el jardí amb les bèsties i les llumetes fent una única 
creació.  

No sé on posar això!  

Per tal de poder donar continuïtat a l’activitat que hem fet 
reutilitzant les deixalles que havien d’anar a la brossa, propo-
sem crear a l’esplai un punt de recollida de materials als quals 
els hi podem donar una nova vida, com pots de iogurt, papers 
de diari, safates de porexpan... Els mateixos nens/es els po-
den portar a l’esplai.  

 

 

 

 

Valoració 

La valoració final de les diferents activitats proposades en 
aquesta fitxa ens hauria d’ajudar a fer reflexionar sobre els 
següents aspectes: 

• Quantitat de deixalles llençades.  

• Quantitat d’embalatges utilitzats. 

• Pensament creatiu: donar una nova vida als envasos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Recursos 
 

Jardí de les deixalles 

• h p://manualdemanualidadesparaprofesionales.blogspot.com.es/2012/1

1/flores-con-hueveras.html 

• h p://manualidadesmasfacil.blogspot.com.es/2010/03/flores-hechas-

con-hueveras-de-carton.html 

Eco-bèsties 

• h p://www.kireei.com/algunas-cosas-bellas-24/ 

• h p://manualscanigo.blogspot.com.es/2009/03/insectes.html 

Capsu-llums 

• http://4racons.wordpress.com/2013/09/30/tutorial-ii-diy-llumetes-decoratives-a-partir-de-capsules-de-cafe/ 
 

Altres propostes de manualitats 

• http://www.educacioilestic.cat/2013/11/20-manualitats-per-
aprendre-reutilitzar.html 

• http://manualscanigo.blogspot.com.es/search/label/reciclatge 

• http://blog.cuidadoinfantil.net/juguetes-reciclados-a-precio-0.html 

• http://www.manualidadesblog.com/monstruos-con-botellas-de-plastico/ 
• http://www.manualidadesblog.com/reciclando-con-creatividad/ 
• http://kapitoshka.at.ua/publ/svojimi_rukami/igrashki_z_kartonnikh_

ruloniv/2-1-0-30 
 

 


