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SESSIÓ 1

ACOLLIDA 1 - PRIMERA SÚPER R "REPARAR"
OBJECTIU
Introduir el tema a treballar durant tota la setmana.

RESUM
Visualització de el vídeo i presentació de l'activitat.

MATERIAL
z Vídeo “Energías limpias y sucias”
z Annex I- Súper REPARAR.
z Annex II- Terra malalta.

DESENVOLUPAMENT
En un primer moment el professorat ensenya la fotografia del superheroi del dia:
REPARAR i penja el pòster de la Terra malalta. Aquest heroi reclama la nostra ajuda
per curar-la, ja que el nostre planeta està malalt. Hi ha una sèrie d'accions que creen
problemes a la Terra ... És hora d'actuar!
Es visualitza el vídeo que introdueix els conceptes d’energies netes (renovables) i
brutes (no renovables), efecte hivernacle, canvi climàtic...
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ACTIVITAT 1- DINÀMICA "JO ATURO EL CANVI CLIMÀTIC"
OBJECTIU
Identificar quins elements poden contaminar el medi ambient.

RESUM
Diferències de paisatges.

MATERIAL
z Vídeo “El cambio climático”
z Annex III "Diferències de paisatges".

DESENVOLUPAMENT
En un primer moment mostrem el vídeo que explica el canvi climàtic. A continuació,
proposem un joc per observar els efectes més directes que es perceben en els
paisatges provocats pel canvi climàtic.
Seguidament mostrarem a l’alumnat imatges de contrastos en paisatges per jugar
a les diferències. En grups, compartiran les seves impressions sobre les diferències
que troben entre les dues imatges i debatran per què ha succeït això, què ha passat
perquè el paisatge s'hagi transformat.
Després d'això, cada equip escriu o dibuixa en un paper un problema que tingui la
Terra o que la faci emmalaltir i s'enganxa al pòster de la Terra malalta.

TANCAMENT 1 - CUREM LA TERRA
OBJECTIU
Animar i promoure el compromís personal i col·lectiu per a la cura de el Medi
Ambient.

RESUM
Compromís i anàlisi per a la cura de el Medi Ambient.
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MATERIAL
z Annex IV - Tiretes reparadores.

DESENVOLUPAMENT
El professorat reprèn el tema parlat a l'acollida i proposa que després de tota la
jornada ja tenim prou eines per curar aquesta Terra que estava malalta al principi
de la sessió.
Cada alumne escriu en una tireta aquells gestos quotidians i a l'abast de tots, que
podem realitzar de forma individual, familiar, escolar, local .... en benefici del nostre
planeta.
Finalment, enganxarem les nostres conclusions al pòster del planeta Terra i posarem
en comú què s'ha après.
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SESSIÓ 2

ACOLLIDA 2 - SEGONA SÚPER R "REDUIR".
OBJECTIU
Prendre consciència de que els nostres actes quotidians influeixen en la bona
conservació del nostre planeta.

RESUM
Presentar el següent superheroi REDUIR i visualitzar cançó.

MATERIAL
z Cançó “El planeta hay que salvar”
z Annex V: Superheroi REDUIR.

DESENVOLUPAMENT
Aquest superheroi es diu REDUIR i li encanta tenir tot ben netet amb la seva
supervisió detecta totes les nostres escombraries i els seus diferents tipus i ha
vingut a demanar-nos ajuda: La seva missió és reduir els residus que estan omplint
d'escombraries el nostre planeta. T'animes a ser un dels seus ajudants?
Comencem la jornada mostrant la cançó "El planeta cal salvar".
I tu i la teva família, empreu transports públics o aneu caminant a l'escola? o sempre
us desplaceu amb el vostre cotxe?; Al supermercat porteu la vostra pròpia bossa o
carro?; Cuineu les vostres galetes, pa de pessic o pa? o sempre les compreu?; Els
vostres dinars i begudes van en una carmanyola i cantimplora? o porteu el dinar
embolicat en paper d'alumini i ampolles de plàstic o brics?; Consumiu la fruita
sencera? O o sucs envasats?; Empreu tovallons de tela o de paper?; Feu servir
pastilles de sabó de mans o pot amb sabó líquid? De què estan fetes les palletes
que utilitzeu? ...
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ACTIVITAT 2- RESIDUS ZERO
OBJECTIU
Fomentar la participació de l'alumnat en la cura de l'entorn, potenciant la
responsabilitat compartida cap a l'entorn.

RESUM
Residus zero.

MATERIAL
z Annex VI: PPT Residus zero

DESENVOLUPAMENT
És moment de posar a prova l'après durant l'acollida, intentarem reduir tot el possible
els residus que generem les persones: Residus zero.
Mostrem la presentació d'imatges a la classe.
L’alumnat, al veure la imatge que apareix, han d'aixecar el polze si l'element s'ha de
reduir (per exemple: ampolles de plàstic) i polzes cap avall si no s'hauria de reduir
(per exemple: arbres).
En aquells elements a reduir han de proposar una alternativa sostenible i ecològica:
Hem de reduir sabons líquids i els canviem per sabons sòlids.

TANCAMENT 2- REDUÏM NOSTRA PETJADA
OBJECTIU
Prendre consciència de que els nostres actes quotidians influeixen en la bona
conservació del nostre planeta.

RESUM
Compromís personal.
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MATERIAL
z Annex VII "Petjada ecològica"

DESENVOLUPAMENT
Després de tot el que s'ha après sobre la nova regla: REDUIR, cada alumne pensarà el
seu propi repte personal per reduir els seus residus d'una forma conscient i rutinària.
Per exemple: Portar ampolla de plàstic reutilitzable a l'escola, fer servir carmanyoles
per dinar, apagar els llums de les habitacions en què no hi som, desplaçar-se en
transports públics o anar a peu, dutxar-nos, comprar en petites botigues locals, etc.
El nostre compromís el deixarem plasmat en la fotocòpia de l'empremta. Pas a pas,
anirem caminant cap a un planeta més ecològic i sostenible.

6

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Curs 2021-2022

SESSIÓ 3

ACOLLIDA 3- TERCERA SÚPER R "RECICLAR"
OBJECTIU
Distingir les conseqüències positives i negatives de el reciclatge de residus sobre el
medi ambient.

RESUM
El reciclatge.

MATERIAL
z Annex VIII- Superheroi RECICLAR
z Annex IX- Conte "Lemon y Fresita"

DESENVOLUPAMENT
Aquest superheroi es diu RECICLAR, li encanta separar els diferents materials que
rebutgem i s'encarrega de agrupar-los per tipus d'escombraries. Per facilitar la seva
tasca és important que es coneguin tots els tipus de contenidors que hi ha al nostre
entorn i quins elements van a cada un perquè puguin ser reciclats ajudant a reduir
la quantitat de residus i protegint el medi ambient.
El conte que llegirem "El viatge de Lemon i Fresita" està extret del web generant
ciutadania. org.
En aquesta història els protagonistes, Lemon i Fresita, són dues llaunes de refrescs
que viuen dues aventures molt diferents cadascuna ...
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ACTIVITAT 3- A RECICLAR S'HA DIT!
OBJECTIU
Identificar quins objectes de l'entorn més proper es poden reciclar.

RESUM
Activitats lúdiques sobre el reciclatge.

MATERIAL
z https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos

DESENVOLUPAMENT
Es proposen jocs digitals amb la proposta de ser realitzats de forma individual o
grupal.
1. Classificació de residus.
2. EcoMemory del reciclatge.
3. Trencaclosques .

TANCAMENT 3- QUANT DURA LA TEVA BROSSA?
OBJECTIU
Prendre consciència de que els nostres actes quotidians influeixen en la bona
conservació del nostre planeta

RESUM
Temps de vida de les escombraries.

8

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Curs 2021-2022

MATERIAL
z Annex X Infografia
z Font: https://www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/cuanto-tardadesaparecer-tu-basura_970

DESENVOLUPAMENT
Mostrem al l’alumnat la imatge del temps estimat que duren determinats residus
en l'ambient si no els reciclem i els dipositem als contenidors adequats.
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SESSIÓ 4

ACOLLIDA 4- QUARTA SÚPER R "REUTILITZAR"
OBJECTIU
Animar la participació activa a la recerca d'idees i solucions creatives per reutilitzar
els residus.

RESUM
Ser creatius donant-li una altra vida als nostres residus ..

MATERIAL
z Annex XI- Superheroi: REUTILITZAR.

DESENVOLUPAMENT
Aquest superheroi es caracteritza per ser molt creatiu, s'anomena REUTILITZAR. La
seva tasca se centra en tornar a utilitzar coses i donar-los una major utilitat abans
que arribi l'hora de desfer-nos d'elles. Amb això s'aconsegueix disminuir el volum
d'escombraries que generem.
Serem creatius i originals, donant un altre ús a elements o residus que generem en
la nostra vida.
Ensenyem als alumnes una ampolla de plàstic i els preguntem per a què pot servir?
Per torns anem aportant idees: per guardar aigua, per fer equilibris, com a peses,
com gerro ...
Podem anar canviant d'objecte amb elements que tinguem per la classe o haguem
portat prèviament (llauna, rotllo de paper higiènic, llapis, corda, etc.). ..
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ACTIVITAT 4- MANUALITAT AMB UN RESIDU: TIR AL POT.
OBJECTIU
Promoure i animar a les unitats familiars en la recerca d'alternatives sostenibles i
ecològiques per al seu temps lliure i joc.

RESUM
Activitat en família o tutoria.

MATERIAL
z Pots de conserva buits.
z Pintures.
z Pinzells.
z Gomets, plastilina, purpurina ...
z Pilota de tennis vella.
z Arena.
z Mitjons vells.
z Gomes o cordes.

DESENVOLUPAMENT
z Pas 1: Rentar i assecar els pots.
z Pas 2: Pintar l'exterior dels bots al seu gust. Afegir la decoració que desitgin.
z Pas 3: Fer un petit forat a la pilota de tennis i introduir sorra per donar-li pes.
z Pas 4: Anar embolicant la pilota de tennis amb el mitjó. Assegurar amb gomes o
cordes que no surti la pilota del mitjó.
z Pas 5: Col·locar els pots, uns damunt dels altres, en forma de piràmide sobre una
superfície plana.
z Pas 6: A jugar!
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TANCAMENT 4 -ORACIÓ DE GRATITUD
OBJECTIU
Mostra gratitud pel nostre planeta Terra.

RESUM
Acció de gràcies.

DESENVOLUPAMENT
Acabem la jornada pregant tots junts per la nostra MARE TERRA. Som infinitament
afortunats, comptem amb regals meravellosos als nostres pobles i ciutats en forma
de parcs, boscos, flors, rius, riberes, muntanyes, mars, platges, albes i capvespres,
brises, aigua neta, dies i nits, animals ...
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SESSIÓ 5

ACOLLIDA 5- CINQUENA SÚPER R "RECUPERAR"
OBJECTIU
Fomentar la participació de l'alumnat en la cura de l'entorn, potenciant la
responsabilitat compartida cap a l'entorn.

RESUM
Comunitats ambientals.

MATERIAL
z Annex XII: Superheroi: RECUPERAR.
z Cançó “Madre Tierra” Chayanne

DESENVOLUPAMENT
Aquest superheroi es caracteritza per ser molt solidari i compromès, s'anomena
RECUPERAR. Tots junts en comunitat, des dels més petits fins als més grans, som
capaços de poder recuperar els bons hàbits. Promovent exemples i creant xarxes
de col·laboració donarem un respir al nostre planeta i podrem crear un sistema
mediambiental més sostenible.
Escoltem i cantem la cançó. Destaquem les frases que més ens han agradat.
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ACTIVITAT 5- 22 D'ABRIL "DIA DE LA TERRA"
OBJECTIU
Propiciar actituds mediambientals comunals.

RESUM
Jornades de neteja.

MATERIAL
z Bosses d'escombraries.
z Guants de plàstic.
z Més informació:
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/por-que-el-diade-la-tierra-es-mas-importante-que-nunca

DESENVOLUPAMENT
Aquesta activitat es planteja per celebrar el Dia de la Terra a les escoles. Des d'aquest
espai es pretén que tots els dies de l'any siguin considerats dies per cuidar el nostre
planeta. Com? Gràcies als nostres petits actes, reutilitzant materials en els diferents
projectes, coneixent el nostre ecosistema a través de les caminades o visites a peu,
reciclant i separant adequadament les escombraries, etc.
Us proposem un gest que té una gran repercussió en el nostre barri, poble o ciutat.
Anem a convertir-nos en ... BRIGADES DE NETEJA.
Hem detectat que la nostra platja, parc o muntanya propera està ple d'escombraries
o deixalles provocats pels humans. El nostre objectiu és netejar la zona, crear
exemple social i consciència individual.
Dividirem la classe en diferents grups per repartir-nos les zones de neteja. Cada
brigada compta amb guants i una bossa d'escombraries. Podem classificar els
residus i posteriorment dipositar-los en els seus contenidors de reciclatge.
Es promocionarà en els diferents mitjans de comunicació i xarxes socials:
#plantemoselfuturo #lasalleactua #miramesenlla.
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TANCAMENT 5- OFRENES A LA TERRA.
OBJECTIU
Animar el compromís personal per a la cura de el Medi Ambient.

RESUM
Ofrenes a la nostra Terra.

DESENVOLUPAMENT
Ofertori: I nosaltres, ¿per quin motiu donem gràcies a la Terra? Compartim en
parelles i posteriorment a el grup classe.
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