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CONEIX LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
L’activitat vol introduir als alumnes en el món dels residus i fer-los veure la 
incidència que aquests tenen en el medi ambient. La proposta consisteix en una 
visita a la deixalleria, durant la qual es presenten als alumnes els diferents tipus 
de residus que hi ha, mentre aprenen què vol dir reciclar i on s’han de dipositar 
els diferents tipus de residus mitjançant diversos jocs.    
 
Aquesta proposta va dirigida als més joves de l’escola, d’acord amb els diferents 
nivells. El professorat pot escollir entre diversos jocs: el joc de la Deixalleria, 
dibuixa i pinta a la Deixalleria, el joc del mocador i el joc de les alternatives. 
Aquestes activitats permeten als alumnes assimilar els principis del reciclatge 
des de una vessant més lúdica. Per més informació sobre aquestes activitats es 
pot contactar amb la Deixalleria Municipal. 
 
OBJECTIUS GENERALS: 
 
- Introduir als alumnes en el món dels residus. La seva producció i tractament.  
- Conèixer la recollida selectiva.  
- Promoure una actitud més respectuosa amb el medi ambient, mitjançant 

diversos jocs segons el nivell: el joc de la Deixalleria, dibuixa i pinta a la 
Deixalleria, el joc del mocador i el joc de les alternatives. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
- Conèixer la deixalleria i els diferents residus que s’hi poden portar. 
- Prendre consciència de la problemàtica dels diferents residus i el seu efecte 

en el medi ambient (envasos d’un sol ús, residus perillosos, etc). 
- Reflexionar sobre actituds i actuacions que podem portar a terme en el 

nostre dia a dia. 
 
FUNCIONAMENT: 
 
- DIRIGIDA: Alumnes d’ educació infantil (P4 i P5) i d’educació primària (1er a 

5è). 
- DATES:  Durant tot el curs escolar.  
- LLOC:   Deixalleria Municipal de Blanes (ctra. de Malgrat, 14) i una aula 

municipal annexa a la instal·lació. 
- DURADA:  Entre ¾ i 1h ½ en funció del nivell i les activitats a realitzar. 
- HORARI:   De dilluns a divendres.  
- NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES: Aproximadament 20. 
 
SOL·LICITUDS I INSCRIPCIONS:  Trucar a la deixalleria amb suficient antelació 
per concretar el dia i l’hora de la visita. 
 
PER MÉS INFORMACIÓ: Deixalleria Municipal de Blanes. Tel. 972 338 092. 
 
ORGANITZA: Servei de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Blanes i Deixalleria 
Municipal de Blanes. 
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