Activitats mediambientals
per a infants i joves

Què treballem en aquesta activitat?:
Reciclatge

QUINTO ORGÀNIC

1 Sessió
totes les edats

Coneixem els residus orgànics jugant al quinto.

Objectius
Analitzar els coneixements previs de l’alumnat respecte
a la Recollida Selectiva.
Conèixer quins residus són orgànics.

Material
Fulls i estris per escriure.
Material facilitat
Cartrons, full de resolució.
www.rubi.cat/fesrutllar10

Descripció
A través del tradicional quinto que es juga a la ciutat de Rubí i a altres poblacions, l’alumnat aprendrà de forma
divertida a seleccionar els residus que es llencen a l’orgànica. Els cartrons d’aquest quinto són ben especials ja
que no es canten números sinó residus. Quan detectin que que han tapat tots els residus orgànics que tenen
podran cantar quinto.

Desenvolupament de l’activitat
Abans d’iniciar l’activitat cal que imprimiu i retalleu els cartrons de manera que tot l’alumnat en tingui un.
I prepareu una caixa amb els diferents residus per a que serveixin com a ruleta.
1. Repartiu els cartrons entre l’alumnat, i expliqueu la dinàmica del joc: una persona anirà cantant els
residus a poc a poc, amb una guixeta han de tapar els residus que diuen i quan tinguin tots els residus
orgànics tapats han de cantar: Quinto!
2. Inicieu el joc, agafant un residu de la caixa, i dient el nom del residu.
3. Cada vegada que un alumne canti quinto, li un paper on posi algunes de les següents paraules (totes
elles les necessitem per tancar el cicle de la matèria orgànica):
· Compostador				·· Matèria orgànica seca
· Planta de reciclatge			

· Compost

· Humitat				·· Seleccionar
· Matèria orgànica humida
Cada vegada que n’entregueu un, responeu entre tota la classe les següents preguntes:
· Què vol dir aquesta paraula?
· Té alguna funció?

Suport a la docència
Per tal de resoldre els dubtes que tingueu en relació amb on es llença cada residu, us deixem el full de resolució,
també podeu consultar el fulletó de serveis mediambientals que teniu a la maleta de l’exposició, o visitar
aquesta pàgina web: www.residuonvas.cat. En cas de no trobar la informació que busqueu podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres inforesidus@ajrubinet.cat i intentarem donar-vos resposta a la vostra consulta.

