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L’objectiu de l’acció positiva és fomentar l’acció positiva tant a nivell individual com de la comunitat. 

Aquestes accions, han de provocar un canvi en la conducta, personal, en les percepcions sobre el medi 

ambient i en el valor dels recursos naturals. 

Gran part del material que actualment és desestimat per als individus, pot ser reciclat donant com a 

resultat un estalvi d’energia i de recursos naturals. Amb aquesta iniciativa es pretén el canvi de consum 

sobretot en l’ús de l’aigua, l’energia, el transport i matèries primeres per tal de reduir el seu impacte 

negatiu sobre el medi ambient per mitjà de “pensar globalment” i “actuar localment”.  

Els nens tenen una capacitat d’aprenentatge molt gran, per això és important instruir-los en els bons 

usos des de petits. Hi ha moltes formes d’aconseguir la seva atenció i conscienciar-los sobre la 

importància de responsabilitzar-se sobre el consum que es fa dels recursos i de les conseqüències que 

tenen les seves accions sobre el medi natural.  

∆ RECICLATGE DEL PAPER:  

Activitat dirigida a introduir els principis del reciclatge dels residus a través de la recol·lecció de paper vell.  

Materials: Papers de diari vells, xarxes de filferro fi o plàstic, paper absorbent, cubells, una cullera de 

fusta, una bossa de plàstic, colorants i pesos.  

  Passos:  

1. Deixar en remull el paper en un cubell durant tota la nit.  

2. Amb una cullera de fustam remoure i reduir a una massa el paper, posteriorment ja es podrà 

afegir el colorant. S’ha d’anar retirant l’excés d’aigua. 

3. Traslladar la pasta a un altre cubell i afegir la mateixa 

quantitat d’aigua que hi havia.  

4. Cobrir la xarxa o bossa amb una capa de la massa i 

col·locar-ho una altra vegada al cubell.  

5. Embolicar amb paper absorbent tantes vegades com 

sigui necessari fins a crear una capa dura.  

6. Col·locar paper de diari sobre la capa dura i algun pes 

per tal de premsar-la correctament  

7. Després d’unes hores, desmuntar la estructura i 
observar.      

Què ha passat amb el paper i capa dura de massa de paper que 

has fabricat? Així hauràs aconseguit crear paper reciclat.  

  

  

 

  



 

  
∆ CONSTRUEIX EL TEU PROPI NIU PER A LA CRIA 

Algunes aus poden niar en llocs artificials que semblen naturals. A continuació t’expliquem com construir un 

niu apte per a aquest tipus d’ocells.  

Materials: Trossos de fusta no tractada, una serra. Un regle, claus, cola, cartró gruixut, pots grans i recipients 

de plàstic.  

  Passos:  

Les caixes de cria poden ser construïdes clavant o 

enganxant trossos de fusta tallada en un tauló de 

15 cm d’ample, com es veu al dibuix. 

Aquestes caixes haurien d’estar instal·lades el 

més a prop possible dels llocs on s’alimenten les 

aus, com en  arbres, arbustos, etc... i col·locades 

fora de l’abast dels rajos solars, la pluja, el vent i 

dels predadors.  

Utilitzar-lo:  

Després d’haver col·locat el teu refugi per ocells, 

deixa que passin uns dies i després observa el seu 

interior.  

Ha arribat algun habitant nou? És una bona 

manera d’integrar-te amb el medi natural i 

col·laborar amb els animals.  

  


