
Cal que imprimiu i retalleu les peces. 

1. Feu grups a la classe de 4 o 5 persones, i doneu un joc de dòmino a cada grup. 

2. Expliqueu les normes del joc: 

·· Cada alumne ha d’agafar 7 peces per iniciar la ronda. 

·· L’alumne que tingui la peça doble d’orgànica iniciarà la ronda. En cas que aquesta no la tingui ningú, 
 l’ordre de prioritat serà aquest: la doble de paper i cartró, de vidre, d’envasos, resta i deixalleria. 

·· A partir d’aquest moment els alumnes hauran de col·locar, per torns, i  d’una a una les seves peces  
 en un dels dos extrems oberts. Només podran tirar quan tinguin una peça amb un residu que es  
 llenci en el mateix contenidor que les peces dels extrems. 

·· Quan un alumne no pugui tirar, podrà agafar una de les peces que hagi sobrat, o passar el torn  
 en cas que ja no quedin peces. 

·· El joc s’acaba quan un alumne es queda sense peces, o quan ningú pot tirar.

DÒMINO DE RESIDUS
Descobrim i aprenem com es seleccionen els residus a través del joc del dòmino.

1 Sessió

de 6 a 12 anys

Objectius
Analitzar els coneixements previs de l’alumnat respecte 
a la Recollida Selectiva.
Aprendre com se seleccionen les diferents fraccions 
de residus.

Descripció
Aquesta activitat proposa que a través del tradicional joc del dòmino l’alumne aprengui a on es llenci cada 
residu. En aquesta versió els números són residus de les diferents fraccions.  L’alumnat per poder unir les peces 
haurà de saber quins són aquells residus que es llencen al mateix contenidor.

Material

Material facilitat

Projector, ordinador.

Peces de dòmino, resolució residus.
www.rubi.cat/fesrutllar2

Activitats mediambientals  
per a infants i joves

Què treballem en aquesta activitat?: 
Reciclatge

Desenvolupament de l’activitat

Adaptacions de l’activitat

En funció dels coneixements que tingui la classe, podeu facilitar el joc projectant a la pissarra el 
full de resolució que us entreguem, d’aquesta manera podran anar comprovant on es dipositen els 
residus que tenen.

https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-serveis-territorials/residus/recursos-mediambientals/activitat-2_-domino.pdf


Per tal de resoldre els dubtes que tingueu en relació amb on es llença cada residu, a l’última pàgina hi teniu 
el full de resolució 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.

Suport a la docència

http://www.residuonvas.cat
mailto:inforesidus%40ajrubinet.cat?subject=

