
Passatemps,
contes i històries

interessants sobre el vidre
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VIDRE
El plat trencat

SI                    NO   
Ampolles
Pots de vidre

Taps
Tapes
Xapes
Plats i gots
Miralls
Vidre de finestres

Solucions



Hola amiguets, em presento: sóc un trosset de vidre,  i la veritat és que 
no sóc gens feliç. Una vegada vaig ser un bonic pot de melmelada de 
maduixa que encantava a tota la família, vivia al rebost junt amb el 
meu millor amic: un pot de cogombrets, que sempre estava aprop 
meu. Cada matí em treien d’allà a l’hora de l’esmorzar. No us podeu 

imaginar les pessigolles que em feien quan em passaven d’uns a altres per untar la melmelada a 
les torrades! Els agradava tant que una tarda em van portar a la platja per berenar. Estava emo-
cionat, mai abans havia vist el mar! Imag neu-vos la il·lusió que em va fer tornar a casa i explicar-li 
tot el que havia vist al meu amic el pot de cogombrets. Vivia feliç fins que un dia es va acabar la 
melmelada que portava dins i em van llençar al cubell de les escombraries.

Per què em feien això?...  Jo no sóc cap escombraria... Si els meus antics amos m’haguessin separat 
de la brossa i m’haguessin reciclat, llençant-me al contenidor verd juntament amb altres envasos 
de vidre, ara podria ser una ampolla de vi o una ampolla de colònia o, fins i tot, podria haver-me 
convertit en un altre pot de melmelada. Podria ser testimoni d’un sopar romàntic o d’una celebra-
ció, tornar a ser acariciat per una nova família i tenir vides
infinites.

Ara estic trencat i viatjo junt amb la pela d’una 
taronja i amb les espines d’un peix cap a la 
meva fi. Em llençaran amb el rebuig i aca-
baré abandonat en algun abocador. 

Em resisteixo que la meva vida acabi 
aquí... Com a mínim, intentaré que el 
meu final serveixi per  alguna cosa. 
Tractaré d’evitar que els meus ger-
mans (pots i ampolles de vidre) 
tinguin el mateix final que jo.

Amic, recorda, els envasos de vidre no 
som escombraries, podem viure eterna-
ment: perquè això sigui possible, només 
cal que a casa teva ens separeu del rebuig 
i, si no trobeu la manera de reutilitzar-nos 
com a pot per guardar alguna altra cosa,  ens 
porteu als contenidor verd que hi ha a la ciutat, 
perquè puguem ser reciclats. 

Amb aquest gest tan senzill, es podrà salvar la vida del meu 
amic pot de cogombrets, permetreu que els meus germans us 
acompanyin en la vostra vida (en l’esmorzar, quan celebreu el 
vostre aniversari, quan us perfumeu, etc.) i, a més contribui-
reu a preservar el medi ambient.

La propera vegada que vagis a llençar un envàs de 
vidre a les escombraries  enrecorda-te’n de la meva 
història. Permet que els meus germans tinguin noves 
vides. Recorda: 

Recicla’l!
2 3

Cadena del Reciclatge
del vidre

Tu ets el
principal

protagonista
en la cadena
del Reciclatge

Tu ets el
principal

protagonista
en la cadena
del Reciclatge

COMERÇ

CONSUMIDOR

ENVASADOR

RECOLLIDA

CONSUMIDOR
RESPONSABLE

FÀBRICA D’ENVASOS
El vidre pot tenir moltes vides.

Separa els envasos de
vidre a casa teva.

A les botiges es venen
productes en envasos
amb el punt verd.

Llença els envasos de
vidre al contenidor verd
sense taps ni tapes.

El camió buida els
contenidors i porta
els envasos de
vidre a la planta
de reciclatge.

Els envasos de vidre
es netegen d’impureses
( paper, metalls, etc) i
es trituren.

El vidre triturat es fon per
fabricar nous envasos de vidre,
exactament iguals als originals.

Els envasos
de vidre es
reomplen amb
diferents
productes com
melmelada, vi,
cervesa, etc.

PLANTA DE
TRACTAMENT
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Laberint

Completa la cadena del reciclatge sortint des de la casella central.
Segueix la cadena de la pàgina 3. 

Sopa de lletres
Busca les 8 paraules
relacionades amb el
reciclatge del vidre:

RESIDU
VIDRE
SEPARAR
RECICLAR
AMPOLLA
POT
ENVÀS
CONTENIDOR

El reciclatge de cada ampolla que llencem
al contenidor verd estalvia una energia que 
equival a una bombeta de baix consum
encesa durant tot un dia.

Els gots, copes i plats de cristall no es poden
llençar al contenidor verd perquè estan fets
d’un vidre diferent als envasos i es malmet
el procés de reciclatge. S’han de llençar al
contenidor gris.

No cal separar els residus reciclables als
contenidors groc, blau i verd perquè la
brossa del contenidor gris es porta a una
planta de reciclatge que ja els separa prou bé.

No cal treure els taps de les ampolles i pots de
vidre perquè ja ho fan a la planta de reciclatge.

A casa també podem reutilitzar. Per exemple
podem usar els pots de vidre per guardar-hi
nous aliments.

Les piles i les bombetes s’han de llençar al
contenidor gris i no s’han  de portar a la
deixalleria.

Els miralls es poden llençar al contenidor verd.

Veritat o fals?
V   F

Uneix els punts
 

Segueix la línia de punts i descobriràs perquè estan tan contents aquests envasos de vidre.
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BOTIGA
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Segueix el fil
 
Quin d’aquests residus no està ben classificat?

Les     diferències.
 
Descobreix les 7 diferències entre els dos dibuixos.

Si No
Recorda què s’ha de llençar i què no al contenidor de vidre:

ORGÀNICAENVASOS PAPER VIDRE

VIDRE

OLI DE
CUINA

DEIXALLERIA

VIDREVIDRE
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1

3
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Què aconseguim reciclant el vidre?

-1Kg
brossa

-1Kg
CO

100W
1 HORA

Reciclant        ampolla

Reciclant        ampolles

Reciclant        ampolles

Estalviem l’energia que
consumeix una bombeta
de 100w durant 1 hora.

Reduim la brossa que va
als abocadors en 1 quilo.

Reduim en 1 quilo les
emissions de Co  a
l’atmosfera.
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