
Material previ per treballar a l’aula

El Joc de les 3 RRR

El material previ que es proposa sobre el Joc de les 3RRR està pensat per 
emmarcar l’activitat i convidar a la reflexió entorn la generació de residus i la seva 
gestió. Les tres erres també ens serveixen per tenir cura en el consum d’energia i de 
recursos escassos, com per exemple l’aigua.

· Coneixeu la llei de les tres erres? 

· Si pensem en la frase “El millor residu és el que no existeix” quina de les tres 

erres és la més adient per complir amb el que diu?

· Què vol dir reduir residus? Què feu cada dia per reduir residus?

· Estalviar aigua també és reduir. Quines accions podem fer per estalviar aigua 

cada dia? 

· Quan sortiu al pati apagueu el llum de l’aula? I a casa, quan no mireu el 

televisor, el deixeu en stand-by o totalment apagat? 

· Feu una petita llista de residus que poden ser reutilitzats per fer una altra cosa. 

· Què fan a casa amb els jocs i joguines en bon estat amb els que ja no jugueu?

· Què significa la paraula “reciclar”?

· Quants nens/es separen les deixalles a casa seva? Dels que separen, quantes 

escombraries diferents tenen?

· Coneixeu la deixalleria del poble?

· Hi ha residus molt perillosos pel medi ambient que contaminen molt, podríeu 

anotar els més comuns a les nostres cases?

Nivell educatiu Cicle Inicial 

Objectiu de l’activitat Introduir tot jugant els conceptes de reduir, reutilitzar i reciclar, 
per tal de conscienciar a l’alumnat de la quantitat de residus 
que generem cada dia i les opcions que tenim a l’abast per fer 
una bona gestió sobretot pel que fa a la reducció.



Es recomana convidar als alumnes a jugar al Joc de l’Endoll de la Generalitat 
de Catalunya: http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm


