
Taller 
Jocs i reciclatge
PROPOSTA DE PRIMÀRIA



Qui som

Som una ONG internacional de cooperació al desenvolupament que actua localment amb les comunitats per pro-

moure el canvi social sostenible a través de la millora de les condicions de vida de les poblacions vulnerables, en 

especial de la infància, i incidint en les causes de la pobresa i les desigualtats.

Què fem

A Intervida treballem mà a mà Nord i Sud, com a entitats associades entre si, i ens necessitem mútuament per a la 

consecució d’una finalitat comuna: la lluita contra la pobresa.

L’Educació per al Desenvolupament 

La conscienciació dels nens i nenes sobre la necessitat de cooperació per al desenvolupament es promou dins i fora 

de les aules mitjançant iniciatives i programes que ajuden a comprendre el significat de la reducció de la pobresa i 

posen en funcionament processos de canvi generats des de la pròpia societat. 
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Fundació Intervida // C/Pujades, 77-79, 4a planta // 08005 BCN
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Projecte dedicat a la reutilització de material de rebuig per a donar-li 
un segon ús, en aquest cas, didàctic i lúdic. 

Construirem jocs de taula i jocs tradicionals de carrer d’arreu del 
món i moltes coses més utilitzant material de rebuig. 

Reflexionarem sobre les seves possibilitats didàctiques: sostenibilitat, 
respecte pel medi ambient, interculturalitat, etc.

El joc, en totes les seves expressions, és un element fundador de la persona en la seva visió del món: el patrimoni lúdic 
és el testimoni de la història socio-cultural de la persona respecte al seu entorn i la seva manera de veure el món. 

Un dels principals punts en comú dels nens i nenes de diferents cultures són els jocs.  Aquests són un mitjà perquè els 
infants puguin aproximar-se a les diverses cultures i valors de la nostra societat. Els diferents tipus de jocs tradicionals 
als quals juguen els nens i les nenes són un reflex de la cultura en la que viuen. 

Els jocs del món no només volen acostar els infants a altres formes de jugar, sinó també de pensar i d’actuar. Som cons-
cients que el fet de crear aquests jocs i portar-los a la pràctica no és suficient per a l’apropament a altres cultures, però 
creiem que almenys és un primer pas per despertar la curiositat dels infants vers la diversitat.

A partir de la pràctica d’aquests jocs, es poden tractar altres aspectes i obrir un espai de reflexió, com per exemple,  
comparant els jocs que practiquen els infants d’aquí durant el seu temps d’oci amb els que practiquen a altres llocs del 
món, en què s’assemblen i en què es diferencien, quins materials varien, etc. La recerca de semblances i diferències entre 
els jocs i els diferents contextos culturals pot facilitar un coneixement més profund d’altres formes de vida, ni millors 
ni pitjors, simplement diferents.

Els jocs que us presentem s’agrupen en:

  Jocs de taula d’arreu del món 

  Jocs de carrer d’arreu del món 

  Altres tipus de jocs 

Els jocs de taula ofereixen múltiples possibilitats educatives: concentració, estratègia, càlcul, creativitat... i tot des d’una 

 Introducció

Per què uns jocs?

Taller

Jocs i reciclatge



4

 Objectius pedagògics:

Aquest taller és el punt de partida per a l’educació per al consum, entesa com un ús més raonable de les coses que 
utilitzem.  Amb aquest jocs descobrirem altres formes d’oci diferents de les de la nostra societat de consum: divertir-se 
no significa consumir. 

A través de la reutilització dels nostres propis materials de rebuig, afavorirem el respecte pel medi ambient. 

El taller es basa també en el foment de la cooperació per a la construcció i pràctica dels jocs. 

La pràctica del respecte per les regles del joc també és la base del respecte i la tolerància envers els altres.

Apropament a la diversitat cultural: a partir dels jocs tradicionals d’altres països, ens aproparem a altres maneres 
no només de jugar, sinó d’actuar i de pensar.

Inserció en el currículum escolar 

Aquest taller treballa diverses competències transversals, com la competència artística i cultural, i la competència 
social i ciutadana. 

Així doncs, es pot inserir en educació física, educació artística, educació per a la ciutadania...

vessant lúdica molt atractiva i motivadora.

Els jocs de carrer, per la seva banda, presenten unes característiques que comporten molts avantatges econòmics i 
educatius :

  Són poc costosos : sovint es tracta de materials poc manipulats, com sorra, pedretes, trossos de fusta o material 
de rebuig.

  Comporten una forta càrrega de motivació.

  Estan relacionats amb tots els aspectes del desenvolupament humà : motor, cognitiu, afectiu, així com el com-
portament moral i social.

  Són fàcils d’ensenyar i d’aprendre.

  N’hi ha una gran quantitat, amb diverses versions, que són aplicables a diferents grups d’edat.

  Les regles es poden modificar i adaptar fàcilment en funció de les diferents situacions i contextos.
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 Desenvolupament:

1. Presentació als nens i nenes de la importància del respecte pel medi ambient i el reciclatge.

2. Introducció a l’activitat. 

3. Realització dels nostres propis jocs.

4. Posada en pràctica dels jocs.

5. Avaluació de l’activitat.

1. Presentació

Com ja sabeu, cada dia generem una gran quantitat de deixalles que contaminen el nostre planeta. Només heu de 
fixar-vos en les deixalles de casa vostra i veureu com s’omplen ràpidament! Doncs imagineu-vos això multiplicat 
per milions i milions de persones cada dia... és insostenible. Per això hem anat a buscar les “Tres R” per veure si 
ens poden ajudar a trobar solucions.

Coneixeu les “Tres R”? Doncs us les presentem: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Si reduïm els envasos, no es necessitarà tant material per fer-los i, d’aquesta manera, reduirem la contaminació. 
Vosaltres també podeu fer-ho. Com? Aquí us proposem algunes alternatives:

  Quan acompanyeu els vostres pares a comprar, podeu demanar-los que intentin comprar productes amb 
pocs envasos o envasos que es reciclin.

  Podeu portar bosses de roba per anar a comprar, en lloc d’utilitzar bosses de plàstic, que contaminen més i 
només tenen uns minuts d’ús.

  Penseu també a separar les escombraries de casa. Com es fa? Doncs, separant les deixalles de casa: el paper i 
el cartró per un cantó; el plàstic i les llaunes, per l’altre; i els envasos de vidre, a part. Teniu diferents contenidors 
per a cada tipus d’envàs: blau per al paper, groc per al plàstic i verd per al vidre. En alguns llocs, també existeixen 
contenidors especials per a material orgànic, on poden anar a parar les restes de menjar, etc. 

Però no tot és reciclar, també podem reutilitzar els materials, donar-los una altra vida! I com? Doncs, aquí ho desco-
brireu. Podreu veure com un tros de suro es converteix en una joguina i com amb uns envasos d’ous podeu cons-
truir un joc.  Ah, i sobretot, descobrireu el secret més ben guardat... xuuuuuuuut... que no ens sentin... descobrireu 
el millor joc del món!!! Ah, però abans encara tenim molta feina a fer i molts jocs per divertir-nos!
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2. Introducció a l’activitat

Des de fa molts i molts anys, els nens i nenes d’arreu del món han jugat i continuen jugant a un munt de jocs. Tot i 
que hi ha indrets molt allunyats de les nostres terres, amb cultures i tradicions diverses, hi ha jocs que es juguen a 
tot arreu, amb diverses adaptacions. 

La xarranca, per exemple, es juga en tots els pobles occidentals, però també en els polsosos mercats del nord de 
l’Índia o del Nepal i també a la Xina o Birmània.

Això ens demostra que, en el fons, no som tant diferents! Els jocs són una manera més d’apropar-nos a altres 
cultures.

(Cada joc conté una fitxa amb tota la informació sobre els materials necessaris, les regles per jugar-hi i la història 
del joc, durada, etc.).

Joc 

 
Alquerc

Bagh Chal

Ko No

Awalé

Molí de dotze

Bilboquet

L’skelly

El laberint

El set i mig

Lançamento de pedras

El millor joc del món 
( o el secret més ben guardat...)

El gos

El lleó

El gall d’indi

Tipus 

 
Jocs de taula

Jocs de taula

Jocs de taula

Jocs de taula

Jocs de taula 

Jocs de carrer

Jocs de carrer

Jocs de carrer

Jocs de carrer

Jocs de carrer

Jocs de carrer 

Altres jocs

Altres jocs

Altres jocs

 

Temps estimat  
(construcció o pràctica)

30’

30’

30’

40’

30’

20’

30’

10’

20’

20’

20’

 
30’

30’

30’

Total: 6h.
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Per construir els vostres jocs 

Coneixeu la història del tap de suro que es va convertir en lleó? Amb 
aquest taller descobrireu aquesta història i moltes altres que, amb una 
mica d’imaginació, transformaran material de rebuig en joc i joguines.

El gos 

Material necessari: dos taps de suro (un gran i l’altre petit), 6 escuradents, 
un tros de llana, cola, pinzells i pintura de colors (blanca, negra, etc.), retola-
dors.

Desenvolupament: 

Pintarem els escuradents dels colors que ens agradin i, si volem, els taps 
de suro. Els gossos no tenen perquè ser de color marró... també podem 
pintar-los d’altres colors...

Un cop la pintura s’hagi assecat, agafarem un tap de suro petit, que serà 
el cap de l’animal. L’altre tap en serà el cos. A la base del tap de suro petit 
(el cap), clavarem un escuradents, que servirà per unir-lo al cos. Per fer les 
potes de l’animal, hi clavarem quatre escuradents. Trencarem un escura-
dents en trossos petits, que seran les orelles. Agafarem un tros de llana i 
l’enganxarem per fer-ne la cua. Finalment, pintarem el morro i els ulls amb 
pintura o un retolador. 

El lleó

Material necessari: dos taps de suro (un gran i l’altre petit), 12 escuradents, un tros de llana, cola, pinzells i pintura de 
colors (groc, taronja, etc.), retoladors.
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Desenvolupament: 

Pintarem els escuradents de color marró, groc o taronja i, si volem, els 
taps de suro. 

Un cop la pintura s’hagi assecat, agafarem un tap de suro petit, que serà 
el cap de l’animal. L’altre tap en serà el cos. A la base del tap de suro petit 
(el cap), clavarem un escuradents, que servirà per unir-lo al cos. Per fer 
les potes de l’animal, hi clavarem quatre escuradents. Trencarem sis o set 
escuradents per la meitat i els enganxarem al voltant del cap com si fos la 
crinera. Agafarem un tros de llana i l’enganxarem per fer-ne la cua. Pinta-
rem els ulls amb pintura o un retolador.

El gall d’indi

Material: escuradents, taps de suro (un de petit i un de gran), pinzells i pintura de molts colors, cola. 

Desenvolupament: 

Pintarem els escuradents i els taps de suro amb els colors que hagueu 
escollit.

Deixeu assecar-se la pintura. 

Clavarem un escuradents a la base del tap de suro petit, que serà el cap, 
per unir-lo al tap de suro gran, que serà el cos. 

A la part de darrere del tap de suro gran, clavarem uns quants escura-
dents, en forma de plomes, que seran la cua del gall d’indi. Finalment, 
clavarem dos escuradents per fer-ne les potes. 

També deixarem la imaginació lliure als infants perquè creïn els seus propis animals. 
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Jocs de taula

1. Alquerc 
 

L’alquerc o marró de dotze és un joc que es creu que va aparèixer a l’Antic Egipte i que va ser 
introduït a occident pels musulmans. 

Es considera el predecessor dels jocs de dames. Actualment, es juga arreu del món de diverses 
maneres. 

Materials: 

  Cartró

  24 anelles de llauna de refresc (12 de cada color per jugador)

  Retoladors

  Regle

  Cúter

Desenvolupament:

  Pintarem12 anelles d’un color i les altres 12 d’un color diferent. Les anelles seran les fitxes per jugar al joc.

  El dinamitzador (o els nens amb l’ajuda d’aquest) tallarà els cartrons en forma de quadrat per fer el tauler.  A 
continuació dibuixarem, amb l’ajuda d’un retolador i un regle, les línies del tauler, tal com figura en el dibuix. 

Com es juga?

  Es joc es juga per parelles. A cada jugador li corresponen les fitxes d’un color. 

  Col·loquem les fitxes tal com apareixen en el dibuix.  

  Es decideix qui comença el joc. Els jugadors, alternativament, mouen les peces a una posició lliure. Les fitxes es 
poden moure només per les línies unides. 
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  Per capturar una peça, s’ha de saltar per sobre i caure en un espai buit.

  Es poden capturar peces de dues en dues, utilitzant la mateixa peça inicial.

  Les peces capturades són retirades.

  Si es pot, és obligatori capturar les fitxes, sinó l’adversari pot retirar la nostra fitxa.

  Es tracta de capturar el nombre més gran de peces de l’altre jugador fins que es quedi sense, o bé immobilitzar-
se-les fins que en no pugui moure cap.

2. Bagh Chal
 

Es tracta d’un joc tradicional del Nepal (Àsia): el joc dels ti-
gres. Aquest tipus de jocs de cacera són molt habituals a molts 
indrets del món. N’hi ha diverses versions, però en aquesta, 
els tigres atacaran un ramat d’ovelles. Aconseguiran menjar-
se-les? 

Material:

  Cartró

  4 taps d’ampolla 

  20 boletes (podem fer-les mullant paper de water i deixant-lo assecar)

FONT: http://www.flickr.com/photos/9162059@N07/594337894
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   Regle

  Cúter i tisores

  Retolador

Desenvolupament: 

Tallarem el cartró en forma quadricular per fer el tauler.  Amb l’ajuda d’un retolador i un regle dibuixarem les línies 
corresponents.

Les boletes seran les ovelles i els taps els tigres. Podem pintar-los de colors. 

Com es juga?

  Es juga per parelles. Es decideix qui té els tigres i qui les ovelles. 

  Començarem col·locant els 4 tigres en cada una de les cantonades i les ovelles fora del tauler. 

  El qui dirigeix les ovelles comença col·locant una ovelleta a qualsevol casella buida del tauler. 

  Els tigres es poden moure d’intersecció a intersecció, sempre que hi hagi una línia que les uneixi. 

  Per menjar-se una ovella, el tigre ha de saltar per sobre i caure en un punt buit.

  Les ovelles no poden menjar-se els tigres, però poden immobilitzar-los.
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  L’objectiu dels tigres és menjar-se 5 ovelles.

  L’objectiu de les ovelles és immobilitzar els 4 tigres. 

  Guanya qui compleixi el seu objectiu abans. 

3. Ko No

És un joc de Corea (Àsia) que es creu que prové del joc xinès Go. En aquest cas, les regles són 
senzilles. 

Es tracta d’un joc d’estratègia i tàctica. 

Materials:

  Cartró

  14 pinyols d’alguna fruita (albercocs, cireres...)

  Retoladors

  Regle

  Pintura

  Pinzells

Com es juga?

  Es col·loquen les fitxes com en el dibuix (quadrícula de 4x4).

  El joc consisteix en situar les teves peces al lloc on les té l’adversari en començar la partida.

  Els participants es mouen, per torns, en diagonal, movent una peça cap a l’adjacent.

  No es poden saltar peces i no es poden capturar peces de l’adversari.

  Cal bloquejar l’adversari amb les pròpies fitxes.
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4. Awalé 
 

L’aualé o awalé és un joc de la família dels mancala, d’origen 
africà. Sobretot, es juga a l’Àfrica Occidental. Té una forta arrel 
tradicional, vinculada amb l’agricultura: es tracta de sembrar lla-
vors en un camp. Llavors que no siguin transgèniques, és clar! 

Materials:

  2 oueres de 6 

  48 llegums (cigrons, etc.)

  Pintura

  Vernís

  Pinzells

Construcció del joc:

  Enganxarem les oueres pels extrems i les pintarem. 

Com es juga?

  Es juga per parelles, alternativament. Cada jugador té un camp i la meitat de les llavors.

  Comencem amb les peces posades com a la figura, col·locant 4 llavors en cada forat. 

  Es decideix qui comença.

FONT: http://blogs.ideal.es/pateandoelmundo/2008/1/26/africa-

el-fracaso-la-humanidad-
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  En el seu torn, cada jugador escull un forat del seu camp que no estigui buit. Agafa totes les llavors del forat i les 
distribueix (sembra), posant-ne una a cada forat correlatiu, seguint el sentit contrari de les agulles del rellotge. 

  Si en sembrar hi ha prou llavors per donar la volta al tauler i tornar al punt de partida, ens el saltem i continuem 
sembrant. Aquest forat, doncs, quedarà buit.

  Un cop acabem de distribuir-les, si l’última llavor cau en un forat del camp contrari que ja conté una o dues 
llavors (sumant-ne en total dues o tres), les collim totes i ens les quedem.

  Si hem collit, mirem el forat anterior i, si aquest forat també és del camp contrari i conté dues o tres llavors en 
total, també les collim. Repetim aquesta operació. 

  Ens pot passar que quan només queden dues o tres llavors entrem en un cercle viciós. Es pot decidir acabar el 
joc i cada jugador recull les llavors del seu camp.

  Es tracta d’aconseguir el nombre més gran de llavors. 

5. Molí de dotze 
 

Es creu que aquest joc prové de l’Antic Egipte. És un joc molt estès arreu del món, on es 
coneix amb diversos noms, com la merrelle. Es va popularitzar durant l’Època Medieval. 
A Europa hi ha versions similars, com el 3 en ratlla. 

Material:

  Cartrons

  Regle

  Cúter

  Retolador

  24 closques de llavors (festucs) o pinyols

Construcció del joc: 
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  Es retallen els cartrons formant un quadrat, que s’utilitzarà com a tauler. 

  Amb l’ajuda d’un regle i un retolador, es dibuixa la figura de sota.

  Es pinten 12 fitxes d’un color i 12 d’un altre.

Com es juga?

  Es juga per parelles. Cada jugador té 12 fitxes. 

  Es comença amb el tauler buit. 

  Alternativament, els jugadors van col·locant les seves peces en els espais buits. 

  Es tracta de fer “molins”: col·locar tres fitxes pròpies en la línia (només movent-se seguint les ratlles marcades). 
Cada cop que un participant ho aconsegueixi, retira del fitxer la fitxa de l’adversari que vulgui.

  Quan ja s’han col·locat totes les fitxes, es desplacen pel tauler, movent-les cap a un espai buit adjacent unit per 
les línies.

  Guanya el jugador que deixa l’adversari amb només dues peces.
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Jocs de carrer 

1. Bilboquet 

Es tracta d’un joc tradicional de destresa. Forma part dels jocs de “copa i bola” i es juga des del 
Japó fins al Perú.

 

Material:

  1 pot de iogurt buit

  1 tap de suro

  1 tros de goma elàstica (d’uns 20 cm)

  1 gomet

  1 punxó

 

Es fa un forat al pot de iogurt amb el punxó, al centre. Es forada també el tap de suro i s’hi enfila la goma elàstica. Es 
passa pel forat del iogurt i es fa un nus perquè no es desfaci.  Es posa el gomet a la base del iogurt, per dissimular 
el nus.

 

Com es juga?

  És un joc que es juga individualment. Es tracta d’encertar el tap de suro al pot de iogurt, servint-se només d’una 
mà per fer-ho.

  Si voleu jugar-hi de forma cooperativa, es poden fer grups. Cada nen del grup té un bilboquet. El monitor diu un 
número i quan el conjunt de nens arriba a encertar aquest número, guanya!
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2. Skelly  

És un joc de carrer dels Estats Units que havia estat molt popular.

Material: 

  Xapes 

  Guix (per marcar el terra)

Com es juga?

  Es dibuixa la figura a terra. 

  Dividirem els participants en grups de 4 a 6.

  Cada participant té una xapa. Abans de començar, entre tots 
els participants hauran de posar-se d’acord en algunes regles 
del joc (si és vàlida o no una xapa que queda al límit de la ratlla, 
etc.).

  Es col·loquen en la línia de sortida i es decideix qui comen-
ça. 

  Es tracta de fer tot el recorregut, seguint els números fins 
arribar al 9, tirant la xapa a l’interior de la casella del número.

  El primer participant comença tirant la xapa a la casella 
número 1. 

  Si ho aconsegueix, guanya un torn i continua tirant la xapa al número 2. I així successivament. 

  Si no arriba a la casella, es perd el torn i deixa la xapa allà on hagi caigut. Quan li torni tocar jugar, tirarà des 
d’aquest punt.

  Li toca el torn al jugador següent, que tira la seva xapa. Té dues possibilitats per fer-la arribar a la casella número 
1: o bé la tira directament, o bé utilitza la xapa de l’altre jugador per avançar. És a dir, amb la seva xapa en toca una 
altra. Llavors agafa la seva xapa i la col·loca directament a la casella número 1. I torna a tirar com faria normalment. 
El jugador a qui han tocat la xapa, es queda un torn sense tirar.

  L’última casella està envoltada de perills. Si els jugadors cauen en les caselles que l’envolten, perden 3 torns. 
Només se salven si la seva xapa es col·loca enmig de les línies. 

1

23

4

5 6

7

8

9
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  Un cop s’aconsegueix arribar a la casella 9, s’ha de fer el recorregut invers, tenint en compte les mateixes nor-
mes que a l’anada.

  Qualsevol xapa que aconsegueixi arribar de nou a la sortida, es convertirà en “xapa verí”.

  Si una “xapa verí” toca una altra xapa, la que ha estat tocada queda fora de joc.

  La “xapa verí “ no perd torn si cau a les caselles que envolten el número 9.

  Guanya l’última xapa que queda jugant.

3. El laberint 

 

Un laberint és un camí enrevessat, complicat, de sortida dif ícil. En 
aquest cas, recuperarem el joc tradicional de les xapes i intentarem 
arribar a la fi del laberint! Ho aconseguireu?

Material:

  Xapes

  Guix

Com es juga?

  Es divideixen els jugadors en grups de 4 a 8 persones. 

  Es tracta que els jugadors facin el recorregut del laberint amb les xapes, llaçant-les alternativament per torns. 

4. El set i mig 

 

Segur que molts de vosaltres el coneixereu com un joc de cartes... En aquest cas, es tracta d’un 
joc de carrer. La finalitat és apropar-se al set i mig sense sobrepassar-lo. 
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Material:

  3 ferradures (o quelcom similar, de pes)

  Guix

Com es juga?

  Es dibuixa el joc al terra. Es marca una línia des d’on tirar. Per torns, els ju-
gadors tiraran les tres ferradures . Es tracta que el jugador tiri les ferradures, 
intentant sumar 7 i ½ . Guanya el jugador que arribi a aquesta xifra o que s’hi 
aproximi més.

5. Lançamento de pedras 

És un joc de carrer que es juga al Brasil i altres indrets d’Amèrica. 

Material:

  9 pedres

  Guix

Com es juga?

  Es dibuixa al terra un rectangle dividit en 9 espais iguals (3x3). Es marca una línia de llançament. 

  Cada jugador té 9 pedres, que haurà de llançar intentant encerclar-les dins els rectangles, col·locant 3 pedres en 
fila (vertical, horitzontal o diagonal). 

  Per cada fila de 3 es guanya un punt.

  Si en un rectangle hi ha més d’una pedra, totes les files per on passa aquell espai queden invalidades. 

  Es tracta de fer el número més alt de punts.

2 1

43

7 1/2

1/2
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6. El millor joc del món (o el secret més ben guardat...) 

Finalment, descobrirem el joc que heu estat esperant... potser el millor joc del món... qui sap...

Material:

  10 llaunes de refresc buides

  Un guix (per marcar el terra)

  Plàstic de bombolles

  Cinta adhesiva

  Tisores

Com es juga?

  En primer lloc, haurem de construir la pilota. Farem una bola amb plàstic de bombolles i l’enganxarem amb cinta 
adhesiva. 

  Dividirem els participants en dos equips. Se situaran darrera d’una ratlla i, al centre, a la mateixa distància de 
tots dos equips, situarem les llaunes buides. 

  El joc consisteix en construir una torre amb totes les llaunes, col·locant-les de dues en dues. Si hi ha més llaunes, 
es pot pactar una altre tipus de torre: per exemple una piràmide. Per fer-ho, només es podran valer de dos jugadors 
de l’equip. Un cop un jugador hagi finalitzat la torre, ha de passar-hi la cama per sobre i cridar : “oh, my god!”. 

  Cada torre construïda val un punt. Si la torre s’enfonsa abans d’haver pronunciat l’expressió, no contarà. 

  Mentrestant, l’equip oposat ha d’intentar tocar els constructors de la torre amb la pilota. Si ho aconsegueixen, 
el jugador ha de tornar a la fila i ha de sortir un company del seu equip a reemplaçar-lo. Al contrari, si el jugador 
que construeix la torre de llaunes aconsegueix atrapar la pilota, la pot llançar tant lluny com vulgui, per poder fer 
temps i aconseguir completar la torre. 

  També es pot dirigir l’atac cap a les llaunes, enlloc dels jugadors. En aquest cas, si la pilota només destrueix una 
part de la torre, s’ha de refer tota de nou.

  Es pacta el temps per jugar i s’intercanvien els rols dels equips.

  Es tracta d’un joc molt dinàmic i divertit. Veureu com per divertir-se no és necessari consumir!
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Enllaços a pàgines web:

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/escoles_verdes/  

Web del programa Escoles Verdes. Trobareu informació de com dissenyar plans de treball relacionats amb el medi 

ambient i com adherir-vos al programa. (En català).

http://www.arc.cat/ca/home.asp.  

Web de l’Agència de Residus de Catalunya.  (En català).

www.bcn.es/agenda21 

Web de l’Agenda 21, programa de les Nacions Unides per promoure la sostenibilitat a nivell planetari. (En català).

http://www.redcicla.com 

Redcicla.com és un portal temàtic amb informació sobre recuperació i gestió de residus.  (En castellà). 

http://www.ecoeduca.cl/portal/paginas/default.asp?a=1 

Portal d’educació ambiental molt complet i útil per treballar a l’aula diferents aspectes del medi ambient, com el 

reciclatge, els experiments científics, el canvi climàtic i la biodiversitat, entre molts altres. (En castellà).


