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Qua
antes vegadees ens hem quedat
q
para
ats davant e ls contenido
ors sense sab
ber on havíeem de posarr els residus que
dúie
em a les maans? Hi ha un
u munt de maneres dee reciclar elss residus, pe
erò en totess elles el més importan
nt és
classsificar‐los ad
dequadament a l’inici del
d procés. Per això, dó
óna un cop de mà a la gent que t'envolta perrquè
adoptin l'hàbit d
de classificarr correctame
ent els seus residus.
Infformació g
general

rreducció

reeutilització

fo
oment del
reciclatge

dificultat

Flu
ux de residuss

im
mpacte
ambiental
paper

en
nvasos
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frracció
orggànica

co
ost

Ob
bjectius
Classificar
C
méés els residuss
Classificar‐los
C
s adequadam
ment
Qu
uè necessites?
r
Conccurs de classsificació de residus
Què
Q és? Un jjoc (cursa, jo
oc de pregun
ntes i resposstes, etc.) qu
ue posi a pro
ova els coneeixements en
n classificació de
resid
dus.
En
E què consisteix? Reun
neix un grup
p de personees que visqu
uin en una àrea
à
on totss els veïns classifiquin
c
d la
de
mateixa maneraa i convida'ls a participar al joc.
Què
Q
es pot utilitzar peer avaluar? El grup de persones que
q
vulguin comprovar els seus coneixementss en
classsificació de rresidus.
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Pòstter (eina de ccomunicació
Què
Q és? Un pòster que presenta l'acció i propoorciona inforrmació sobre
e el lloc, el ddia i l'hora. Ha d'explicaar de
man
nera molt vissual la importtància de cla
assificar adeqquadament els
e residus.
En
E què consisteix? Es disstribuiran en punts estraatègics (aparadors, oficin
nes, etc.) al bbarri dels juggadors conviidats
(ediffici, carrer, d
districte, ciuttat o poble, etc.).
e
Què
Q es pot uttilitzar per avvaluar? La viisibilitat de l''acció al barrri.

Prreparació d
de l'activita
at: avaluaciió inicial de
e la situaciió
es setmanes a
abans de la EWWR
Due
Prepareu
P
el pòster de presentació
p
de l'activitaat organitzad
da en el ma
arc de la EW
WWR i pengeu‐lo en punts
p
estratègics.
Prepareu
P
un qüestionari (p. ex. cinc preguntes soobre classificcació de residus basadess en els princcipals errors que
es co
ometen) perrquè l'omplin
n prèviament les personees que desitggin participar en el concuurs.
Informeu‐voss de les norm
mes de classsificació de rresidus que hi ha en aquella àrea een qüestió (d
districte, ciuttat o
poble, regió, etcc.).
Prreparació d
de l'activita
at: desenvo
olupament i producció
Una
a setmana ab
bans de la EW
WWR
Sego
ons el tipus d
de joc elegit per al concu
urs de classifiicació de residus:
Porteu
P
un cubell amb difeerents tipus de residus (nnets) i també
é les bosses de reciclatgee que es fan servir a la reegió.
Prepareu
P
unaa presentació (p. ex.: un PowerPointt amb preguntes sobre classificació
c
i reciclatge de
d residus, sense
oblid
dar‐vos de posar‐hi fotoggrafies perqu
uè sigui més atractiu).
Im
mplementarr l'acció
Dura
ant la EWWR
R
Abans
A
del concurs: record
deu als participants que sempre és millor
m
preven
nir els residuss (ja sigui no generant‐lo
os o
redu
uint‐los direcctament en origen)
o
i que la selecció ss’aplica en aq
quells residus que no podden ser evita
ats.
Celebreu
C
el cconcurs de classificació de residus.
A partir de la informació recollida sob
bre classifica ció de residu
us, corregeixx les respostees amb la gent present
perq
què tothom ssàpiga quinees són les normes de seleecció correctes.
Quan
Q
s'hagi aacabat el joc,, cada participant torna a respondre a les cinc preguntes anteeriors sobre selecció de
resid
dus.
Mè
ètode d'ava
aluació
El fe
et de comparrar el nombre de resposttes correctess obtingudes la primera vegada
v
que ss'ha fet el qü
üestionari am
mb la
sego
ona ens indicca com els paarticipants han millorat eels seus cone
eixements en
n classificacióó de residus..
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Enllaços
E
a joccs:
o França: http
p://www.eco
omet.fr/V54__popup.htm
p://www.trio
onsjuste.be/
o Bèlgica: http
o Joc «Sortingg’s cool» per jugar amb u n grup nomb
brós de persones (p. ex.: grup d'esco
oltes) (Bèlgicaa):
http://www
w.fostplus.be//SiteCollectioonDocuments/Jongeren//Ten%20Afvval!/tropfortletri_01_exp
plicat
iondujeu.pdf ihttp://ww
ww.youtube.ccom/watch?v=9U3NOQU
UaoDU
Elegiu un joc que s'aadapti al lloc on residiu. En realitat, la manera de
e classificar eels residus difereix molt d'un
país a un
n altre i fins i tot d'una re
egió a una alttra.
Setmana
S
Euro
opea de la Prevenció de Residus:
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