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 ACTIVITAT  RESIDUS  

  §    

 VECTOR §  RESIDUS  

  §    

 DESCRIPCIÓ ACTIVITAT  • 1.   El cicle de la matèria al medi natural 
• 2.   El cicle de la matèria al medi rural 
• 3.   El cicle de la matèria al medi urbà 
• 4.1 El valor de les nostres deixalles. El vidre 
• 4.2 El valor de les nostres deixalles. El paper 
• 4.3 El valor de les nostres deixalles. El ferro i l’acer 
• 4.4 El valor de les nostres deixalles. L’alumini 
• 4.5 El valor de les nostres deixalles. El plàstic 
• 4.6 El valor de les nostres deixalles. Resum (I) 
• 4.7 El valor de les nostres deixalles. Resum (II) 
• 4.8 El valor de les nostres deixalles. Resum (III) 
• 5.1 Fem compost (I) 
• 5.2 Fem compost (II) 
• 5.3 Fem compost (III) 
• 5.4 Fem compost (IV) 
• 6.1 Ple fins dalt (I) 
• 6.2 Ple fins dalt (II) 

 

 
    

     

 NIVELL  ESO  

     

 OBJECTIUS  • Prendre consciència de l’origen i el destí dels residus 
que es generen a la ciutat de Mataró 

• Conèixer els diversos materials que formen part dels 
residus i la seva valoració 

• Incentivar els comportaments que afavoreixen la 
reducció de residus 

• Conèixer el Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic. 
 

 

 

 CONTINGUTS  Fets, conceptes i sistemes conceptuals  

   • Origen dels residus 
• Cicle dels  materials que són susceptibles de 

convertir-se en residus 
• Implicacions ambientals del tractament dels residus 
• Descripció de les diferents fraccions que formen part 

dels residus domèstics i el seu tractament a l’hora de 
ser reciclats 

 

   Procediments  

  Ø  • Obtenció d’informacions a través de diverses fonts 
bibliogràfiques 

• Recollida i ordenació de les informacions 
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aconseguides  amb el  treball experimental 
• Extracció de conclusions a partir del treball a l’aula  

   Actituds, valors i normes  

   • Presa de consciència i corresponsabilització vers la 
problemàtica dels residus 

• Promoció de les actituds a favor de la reducció  de 
residus i la seva sepació selectiva 

• Disposició de les deixalles en els llocs adequats 
 

 

 DINAMITZACIÓ   Personal docent del propi centre  

  
VINCULACIÓ  
AGENDA 21 MATARÓ 

• 4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització 
de la generació de deixalles en l’àmbit domèstic 

 
     

 


