Exposició: SI NO FEM FEMS NO HI PERDEM
............... SI RECICLAM NO HI PERDEM TANT.

1.

GENS

Els envasos han invadit les nostres cases, sembla que ens fan la vida més còmoda, però
cada vegada ens fan més grossa la bossa del fems.
a) Hi ha molts tipus d’envasos. Quins tipus d’envasos utilitzam al Juníper a l´hora del
berenar?

b) Quins utilitzes tú?
2. D’on surten els materials amb que es fabriquen els envasos?

3. Els brics:
a) De que estan fets els envasos de bric?

b) D’on s’obté el cartró?

c) c)D’on s’obté l’alumini?

d) D’on s’obté el plàstic?

e) Si tots els productes anteriors els ens proporciona la Terra, penses que es podran
fabricar brics indefinidament? Per què?

f) Què podriem fer per utilitzar menys brics?

4. L’alumini
a)Quins són els envasos que contenen alumini?

b) D’on s’obté l’alumini?
c) Quins inconvenients suposa obtenir alumini a partir de la bauxita?

d) Penses que és possible fabricar nous envasos d’alumini indefinidament?
e) Tens alguna idea per a substituir les llaunes i el paper d’alumini?

5. Els plàstics
a) A partir de quina matèria primera es fabrica el plàstic?.
f) El procés d’obtenció del plàstic és contaminant?.
g) Tens alguna idea per a deixar d’utilitzar tantes bosses de plàstic?

6. Les bosses de fems són conduïdes fins a Son Reus i dipositades a l’abocador o bé
cremades a la incineradora. Què passa amb el cartró, el plàstic o l’alumini dels envasos
que hi ha dins aquestes bosses?
7. La recollida selectiva Si els envasos són recollits separadament poden ser reciclats i
servir com a primera matèria per a fabricar altres productes.
a) Què es pot fer amb els brics si es recullen separadament?

b) Què es pot fer amb els plàstics si es recullen separadament?

c) Què es pot fer amb els envasos d’alumini si es recullen separadament?

6. A l’institut
a) La major part dels envasos buits que es generen a l’institut van a parar a la bossa
del fems, cap d’ell es aprofitat. Penses que el nostre centre es comporta de forma
correcta amb la Terra?.
b) Què podem fer per millorar aquesta situació?
c) Ja has signat el compromís?

7. L’exposició es titula: Si no fem fems no perdem gens ....... Què perdem quan fem fems?

Per què si reciclam no hi perdem tant?

