
 

 

 

VULL TENIR CURA DEL MEDI AMBIENT ... COM PUC 
AJUDAR? 

 

Des que matinem al matí fins que ens tornem a ficar al llit portem a terme moltes 

activitats, algunes més divertides que altres, però en totes elles, a casa, al escola, al 

parc, amb els amics, amb la família ... hi ha comportaments que pots canviar o millorar 

per tenir cura del medi ambient. 

  

 

 

  

  



 

 

 

Una acció molt positiva és la de RECICLAR:  

  

Reciclar és separar les escombraries que acumulem a casa 

segons el material de què està formada. Cada tipus 

d'escombraries anirà a parar a un contenidor diferent del que 

permetrà més endavant, que siguin tractades per separat. 
  

Què aconseguim amb el reciclatge? 

Si reciclem de manera correcta, hi haurà menys escombraries als 

carrers ja que aquesta després del tractament necessari ... 

POT TORNAR A UTILITZAR! 

Un exemple és el paper reciclat que segur que hauràs utilitzat més d'una vegada. 

 

També coneixeràs els cubells o contenidors de diferents colors que hi ha per a cada 

residu, però, per si de cas, t'indiquem un resum amb els més coneguts: 

   

  

 

  

  

  

  

  



 

 

 

GROC: PLÀSTICS, METALLS I BRICS. S'hi tiren els envasos de plàstic, brics de llet, 

ampolles de plàstic, iogurts, tapes i taps de plàstic, envasos de metall, llaunes de 

conserves i begudes, paper d'alumini, bosses de plàstic i embolcalls ... També pots llençar 

aquí les caixes de fusta. 

  

MARRÓ: ORGÀNIC. És la galleda d'escombraries general (el de tota la vida), on tirarem 

les restes d'aliments i els plàstics o metalls no envasos. 

 

BLAU: PAPER Y CARTRÓ. És el destinat per 

a paper, cartró, fulles i quaderns, diaris, 

revistes, paper d'embolicar, rotlles de paper, 

envasos d'aquest material ... És molt 

important que es tirin sense que estiguin 

bruts ja que això pot dificultar moltíssim el seu reciclatge. Aquests contenidors pots 

trobar-los en diversos punts del teu barri o residència. 

VERD: S'usa per tirar el vidre. Ampolles, flascons, pots ... 

Els contenidors solen tenir forma arrodonida i també els 

veuràs pels carrers del teu barri o residència. 

   

CONTENIDORS PER A PILES Y BATERIES: Els pots 

trobar en algunes marquesines a les parades dels autobusos. 

Són perquè dipositis les piles gastades o bateries de telèfons mòbils que no es facin 

servir. Aquestes peces, es recullen per separat perquè són unes escombraries molt 

contaminant. 

 



 

 

 

T'has preguntat alguna vegada que passa amb els papers o escombraries que llancem a 

terra directament? 

Gràcies a l'acció ni més ni menys que de la naturalesa, les escombraries que llancem és 

reduïda o eliminada del medi ambient natural, però el procés pot trigar .... 

  

Centenars i milers d'anys! 

   

  

  

  

  

  

Per exemple: Quant triga a desaparèixer ... 

PAPER: El paper blanc o folis d'escriptura tarden 1 any aproximadament a desaparèixer 

tot i que si plou molt, es desfà abans. 

XICLETS: Ni més ni menys que 5 anys! Això es produeix perquè el xiclet un cop sec 

s'endureix gairebé com una pedra i al final, acaba desfent-se i desapareixent. 

LLAUNES DE REFRESCS: ¡10 anys! Les llaunes de sucs i refrescos estan formades 

per alumini, un material resistent, lleuger i de fàcil maneig. El problema sorgeix quan es 

tira l'envàs a terra i és la naturalesa l'encarregada de eliminar-lo. Per a això, es necessita 

molta pluja i humitat perquè s'oxidi, es debiliti i al final es desfaci desapareixent. 

 



 

 

 

CARTRONS DE LLET O SUCS (tetrabric): 30 ANYS !!. un envàs d'aquest 

tipus està compost per cartró, plàstic i alumini en el seu interior. Per això, la naturalesa 

dels quals requereix d'un major temps per 

a la seva desintegració. 

  

BOSSES DE PLÀSTIC: ¡ENTRE 150 I 

300 ANYS! I això que no semblen gran 

cosa .... Per això, s'han d'usar tantes 

vegades com sigui possible la mateixa 

bossa o si no, bosses i cartró o de tela. 

 SABATILLES D'ESPORT: Estan 

compostes de molts materials diferents i cadascun triga a 

desaparèixer un temps determinat. El problema és que les gomes i 

escumes sintètiques 'mai desapareixen! Només es redueixen.  

NINES DE JOGUINA: Quan són abandonades, poden arribar a 

desaparèixer per l'acció dels raigs del sol, que debiliten l'estructura 

dels plàstics que les formen. Aquest procés pot durar centenars 

d'anys. 

PILES: De 500 a 1000 anys !. Les piles contenen 

productes químics MOLT perillosos al seu interior i si 

no es tracten adequadament quan es trenquin com a 

conseqüència del seu abandó aquests productes poden 

alliberar-se i contaminar el medi ambient.   

AMPOLLES DE PLÀSTIC: ¡4000 anys! Els materials plàstics que formen les 

ampolles són resistents i adequats per a la salut humana però triguen moltíssim a 

desaparèixer. 



 

 

 

AMPOLLES DE VIDRE: són tan resistents que poden romandre en la naturalesa per 

sempre, encara que sigui en petits trossets o peces. 

 

  

Què més podem fer? 

Com podem col·laborar per tenir cura del medi ambient? 

  

COL·LABOREM A CASA: 

Quan és de dia, sol haver molta llum perquè puguem realitzar activitats com llegir, 

canviar-nos de roba, jugar ... Si no necessites encendre la llum, no la encenguis! , 

Estalviaràs energia elèctrica. També és convenient que apaguem la llum en aquelles 

habitacions on no anem a estar. 

Per fer un bon ús de l'aigua en el bany i evitar que es malbaratament, has de: 

∆ Raspallar-te les dents o ensabonar-a la dutxa amb l'aixeta ben tancat, Que no 

degoti!  

∆ Dutxar-te en comptes de banyar-te, ja que malgastaràs menys litre d'aigua al no 

haver d'omplir la banyera. 

∆ Tirar de la cadena només quan és necessari. 

 



 

 

 

No utilitzeu el vàter com si fos una paperera! Tingues en compte 

que per cada vegada que tires de la cadena, es gasten entre 6 i 12 

litres d'aigua 

∆ Recicla a casa! Ara que coneixes com es fa i què cosa va de cada cub, pots posar-

ho en pràctica. 

∆ Totes les joguines o jocs que no vulguis i estiguin en bon estat, pots donar-los a 

nens que sí que podrien estimar-los. Això es pot fer si els portar a la parròquia 

més propera de casa teva o a un altre tipus d'associacions (pregunta-li als teus 

pares) 

  

COL·LABOREM AL COLE: 

Aquí també podem posar en pràctica els nostres coneixements sobre el reciclatge. Per 

exemple, pots reutilitzar la cara en blanc dels teus 

dibuixos o escriptures, per tornar a pintar, fer 

retallades o embolcalls.  

∆ ¡Respecta el teu col·legi! No llencis les 

escombraries a terra, segur que hi ha moltes 

papereres perquè ho facis aquí. 

 

∆ Fes un bon ús de l'aigua. Quan et rentis les mans pots 

estalviar aigua si tanques l'aixeta mentre t'ensabones. 

 



 

 

 

∆ Cuida el teu material escolar. Si mantens en bon estat els llibres, quaderns, llapis, 

bolígrafs, retoladors ... poden ser aprofitats per altres nens, els teus germans 

petits o nosaltres mateixos en el curs següent. 

 

  

COL·LABOREM AL PARC: 

A tots ens agrada sortir de passeig al camp o jugar al parc amb els amics. Quan visites 

algun lloc així, és important que respectis tot el que observes, en cas contrari aquests 

llocs poden tornar bruts, contaminats i poc desitjables per a gaudir d'una bona estona. 

Alguns consellets que et podem donar per aconseguir-ho són: 

 ∆ No llancis escombraries a terra, pots fer-ho en les papereres habilitades per a això 

i en cas de no haver-hi, sempre pots guardar-la en una bosseta per dipositar-la més tard 

en un altre lloc. 

∆ Respecta la natura. Les plantes són éssers vius que neixen, creixen i es desenvolupen 

proporcionant-nos un munt de beneficis per a la salut, entre ells la capacitat de respirar 

aire net en zones molt contaminades com les ciutats. 

∆ Per a molts animals els parcs, el camp i els espais verds són la seva llar. Si no el cuidem 

posem en perill la seva vida, ja que no podran desenvolupar-se en el seu hàbitat natural. 

∆ Si visites un parc natural pots trobar punts d'informació on s'especifica informació 

sobre els usos, normes i prohibicions del parc. 

 



 

 

 

COL·LABOREM A LES VACANCES: 

A l'estiu augmenta molt la temperatura i això pot provocar la falta d'aigua en alguns llocs 

d'Espanya i l'aparició d'incendis. 

No està a les nostres mans poder evitar-ho, però seguint una sèrie de recomanacions 

podem fer que els efectes de la calor en el medi ambient siguin menys nocius. 

∆ Necessitaràs beure moltíssima aigua, però en comptes de comprar-la, pots omplir 

les ampolles buides amb aigua de l'aixeta i refredar a la nevera, així també 

reutilitzaràs envasos buits. 

∆ Quan vagis a la piscina ¡vés amb compte amb les esquitxades !, si treus molta 

aigua fora, haurà de omplir-se de nou i es gastarà més aigua de la deguda. 

∆ Els incendis a aquesta època solen estar causats per mals comportaments de 

l'home. Per exemple, en deixar coses de vidre o de vidre abandonades al camp, 

amb els raigs del sol pot crear-se el "efecte lupa" i provocar un incendi. El mateix 

en realitzar barbacoes i no apagar bé les brases. 

∆ De vegades viatgem a llocs amb 

paisatges molt bonics, peculiars o 

especials. En aquestes zones, has 

d'intentar que no es noti la teva 

presència, és a dir, no tocar, arrencar i 

emportar-te res del teu voltant perquè 

segueixi tot tal com està en la seva 

forma natural. D'aquesta manera, 

podrem conservar els racons tan bonics 

que hi ha a la terra.  



 

 

 

COL·LABOREM AMB ELS AMICS: 

Ara que ja saps com pots ajudar a millorar el medi ambient, 

pots donar el pas més important ...... 'Dir-ho a tots els teus 

amics! 

Quan canvies la manera de fer les coses per bé, els teus 

amics, la teva família i el teu voltant canviaran amb tu. 
  

   


