
 

 

 
 

 
 
 
 
Enguany, en la commemoració del Dia de les Persones Consumidores i donada la 
situació sanitària, l’Ajuntament de Sabadell ofereix un seguit d’activitats entorn el 
Consum Responsable, adreçades a famílies, tot amb la il·lusió de poder-ne oferir de 
presencials ben aviat! 
 
Es tracten temes com el malbaratament alimentari, la reutilització de materials, el 
reciclatge o el consum d’aigua.  
 
Esperem passeu una bona estona amb les vostres famílies! 
 
 
 

#ConsumResponsableSabadell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUÈ ÉS EL MALBARATAMENT ALIMENTARI? 
 
Food waste en anglès, es refereix a aquells aliments segurs i nutritius inicialment destinats al consum 
humà que són rebutjats o utilitzats de manera alternativa (no alimentària) al llarg de les cadenes de 
subministrament alimentari, des de la producció primària fins al consumidor final. 
 
Us proposem la següent activitat:  
 

1. Elaboreu amb els infants la llista de la compra, tenint en compte els aliments que teniu a casa 

2. Un cop tingueu la compra a casa, organitzeu plegats els productes a la nevera i el rebost, 

recordeu col·locar al davant el que caduca abans 

3. Elaboreu el menú de la setmana contemplant un dia que sigui per aprofitar restes de menjars 

cuinats els dies anteriors.  

RECOMANACIONS! 

Si dineu o sopeu fora de casa us sobra menjar, demaneu us el preparin per endur a casa!  
Lectura: “El menjar no es llença”, és un recull de contes sobre l’aprofitament alimentari, de la Fundació 
Espigoladors.  
 
Més informació al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: https://bit.ly/3069WO7  
 
 
Us deixem unes graelles per fer la llista de la compra i planificar el menú: 
 

 
Imatges: https://bit.ly/3kRO6aJ  
 
 



 

 

 
 

 
Imatge: https://bit.ly/3e47T53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MALBARATAMENT DE L’AIGUA 
 
 

Sense aigua no existiria la vida. Però l’aigua dolça només n’és 
un 3% del total i que no estigui en forma de gel només un 
0,64%, per tant l’aigua té un valor limitat. 
 
Les persones hem après a utilitzar-la per a moltes coses, a 
banda de les que són imprescindibles per a la nostra 
subsistència, però aquesta capacitat ens obliga a fer-ne un ús 
acurat i respectuós. 
 
 
 

 
Us proposem un exercici: 
 
Tapeu amb una mà la columna de la dreta i intenteu respodre les següents preguntes 
 

Saps quanta aigua consumeixes…? Respostes 

Rentant-te les mans? 

Rentant-te les dents? 

Omplint la banyera? 

Dutxant-te? 

Fent una rentadora? 

Utilitzant el rentavaixelles? 

Rentant els plats a mà? 

Buidant la cisterna del vàter? 

A la cuina i per beure? 

Netejant la casa? 

Rentant el cotxe? 

Regant 100 m2 de gespa del jardí? 

2 - 18 litres 

2 - 12 litres 

200 - 300 litres 

30 - 80 litres 

60 - 90 litres 

18 - 30 litres 

15 - 30 litres 

6 - 10 litres 

10 litres/dia 

10 litres/dia 

400 litres 

400 litres 

 
RECOMANACIONS!  

Per tal de reduir-ne el consum, tanca les aixetes quan no les utilitzis i dutxa’t en comptes de banyar-te! 
Calcula la teva petjada hídrica: https://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica  
 
Més informació a l’Agència Catalana de l’Aigua: http://aca.gencat.cat/ca/inici  
 



 

 

 
EL RECICLATGE  
 
Reciclar comporta estalviar matèries primeres, energia, aigua i reduir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle, per això és tant important reciclar els nostres residus.  
 
Quan reciclem estem convertint els residus en altres elements nous, evitant l’esgotament del planeta 
preservant així els recursos naturals del planeta. El reciclatge forma part de l’Economia Circular, el 
model basat a aprofitar al 100 % les matèries primeres, fent més eficients els processos d’ús i fabricació. 
 
Però, saps a quin contenidor va cada residu? 
Tapeu el dibuix de la dreta i intenteu endevinar quin és el contenidor corresponent 
 
 
 
 
 
Capsa de cereals 
Revistes 
Closques de fruits secs 
Ampolla de plàstic 
Llaunes 
Pell de la fruita 
Pal d’escombra 
Pot de vidre 
Bolquers 
Ampolla de vidre 
Flors seques 
Sobre de paper 
Brick de llet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a l’Agència de Residus de Catalunya: http://residus.gencat.cat/es/inici/ 



 

 

 
I SI REUTILITZEM? 
 
Abans de reciclar i descartar completament un residu que tinguem a casa, ens podem plantejar si el 
podríem reutilitzar d’alguna manera. De vegades, posant una mica d’imaginació, es poden arribar a fer 
coses increïbles i útils que ens aportaran la satisfacció d’haver-les fet amb les nostres mans, tot fent un 
favor al nostre planeta. 
 
A continuació us deixem unes idees: 
 

- Fem cucs i tortugues amb oueres 

Material que necessiteu:  

- Oueres  
- Pintures i pinzells 
- Ulls per enganxar, o els podeu pintar, utilitzar botons, el que vulgueu 
- Cola 
- Fil  
- Escuradents o neteja pipes 
- Pompons petits 

 
Com es fa? 

1. Retalleu les oueres per cada oval i pinteu-les amb els 

colors que més us agradin 

2. Si decidiu fer el cuc, uniu les parts que heu retallat 

amb cola o fil.  

3. Si feu la tortuga només cal que retalleu unes potes 

amb el cartró que us hagi sobrat i les enganxeu, i per 

fer el cap amb uns pompons petits en teniu prou 

4. Feu-li uns ulls ben grans i divertits, ja siguin dels que 

venen fets per enganxar, com amb botons que 

tingueu per casa, o pinteu-los 

5. Les banyes del cuc les podeu fer amb escuradents o 

neteja pipes 

 
Imatge de Pinterest, https://pin.it/3n7qAsx 

 
 
Podeu deixar anar la vostra imaginació i fer tants animals diferents com vulgueu! 



 

 

 
- Convertim un pot de conserves en emmagatzemat-ge per llapissos 

Material que necessiteu:  

- Pot de vidre 
- Corda o llanes que tingueu per casa 
- Cola o pistola de silicona 
- Trosset de roba  

 
Com es fa? 

1. Poseu la cola o silicona a la part de dalt del pot i aneu enrotllant la 
corda o llana de dalt a baix del pot, tot posant la cola per cada volta 

2. Enganxeu la tela que heu escollit a la part superior del pot 
 
I ja ho teniu! És una manualitat molt senzilla! 
 

 
 

 
 

Font: http://laformigalila.blogspot.com/2012/03/  
 
 
 
 
 
Pels més atrevits/des, si voleu un emmagatzematge més 
elaborat, aquí us deixem aquesta idea tan original amb 
rotllos de paper higiènic: 
 

Font: https://bit.ly/2MHVqJf 
 
 

- Fem un tres en ratlla amb materials naturals 

Materials que necessitem: 

- 6 Pedres arrodonides i 4 troncs petits que haguem recollit en alguna excursió a la muntanya 

- Cartolina o tela llisa, com alternativa als troncs 

- Pintures i pinzells 



 

 

 
Com es fa? 

1. Pinteu les pedres, 3 de cada manera, per tal de diferenciar els 

dos jugadors/es. La proposta és amb insectes, 3 abelles i 3 

marietes, però podeu pintar-les amb el que més gràcia us faci. 

2. És interessant tenir pintura blanca per poder fer els ulls ben 

marcats, donant-li més personalitat a les pedres 

3. Si teniu troncs, en poseu 2 en horitzontal i 2 en vertical, tot fent 

la graella del joc 

4. Si no teniu troncs, podeu utilitzar una cartolina o un tros de tela 

llisa que tingueu a casa, retallada en forma quadrada, i pinteu la 

graella, i ja ho teniu! 

 
Imatge de Pinterest: https://pin.it/4dzBu90   
 
RECOMANACIÓ! 

Si decidiu fer el taulell amb tela, podríeu cosir-ne dues parts iguals, com fent una bossa amb un costat 
obert, que servís després per transportar el joc quan ho necessiteu! 
 

 
- Fem personatges amb taps de suro 

Materials que necessitem: 

- Taps de cava 

- Pintura i pinzells 

 
Com es fa?  

En aquest cas, ho deixem a la vostra imaginació! Tots els personatges s’hi valen, al Museu del Suro fan 
propostes molt divertides!: 
 

   
Font: Museu del suro, https://museudelsuro.cat/suro-activitats/ 

 



 

 

 
- Mascaretes casolanes amb tela 

 
No podia faltar un taller de mascaretes casolanes! Per qui encara no n’hagi fet, aquí en teniu els detalls. 
Recomanem, tot i així, fer-la servir a més a més de les mascaretes especialitzades, és a dir, es 
recomana posar-la sobre les mascaretes que es venen i que estan homologades. 
 
Material que necessitem: 

- 2 retalls de tela que tingueu a casa o de roba que no utilitzeu. Si poden ser de cotó, millor  
- 2 gomes elàstiques d’uns 12 centímetres cadascuna  
- Fil 
- Tisores 
- Màquina de cosir 

 
Com es fan? 
 

1. Talleu les teles de les següents mides: 
a. per adults: 18x18 centímetres 
b. per infants:  petita: 13x13 / mitjana: 15x15 / gran 17x17 centímetres 

2. Amb 4 agulles ajuntem les gomes 
elàstiques als cantons de la tela que voleu 
que estigui per fora de la mascareta 

3. Amb 4 agulles més, ajuntareu l’altre tela 
amb la que li acabeu de posar les gomes  

4. Cosiu tot el voltant deixant un tros sense 
cosir per poder-li donar la volta més 
endavant 

5. Si veieu que ha quedat algun tros de tela o 
fil mal posat, acabeu-ho d’arreglar i li 
doneu la volta 

6. Marqueu als dos costats 1,5 i 2,5 
centímetres de manera alternativa per tal 
de fer uns plecs i s’adapti millor la 
mascareta 

7. Cosiu sobre aquests plecs i aneu traient les agulles 
 
 
 

En aquest vídeo https://bit.ly/3c0Y850 podeu veure’n el procés, segurament serà més entenedor! I ja 
les teniu fetes! 

 



 

 

 
 
CONSUM D’ENERGIA I EFECTE HIVERNACLE 
 
Com sabeu, la llum del sol arriba a la superfície després de travessar l’atmosfera i es transforma en 
energia tèrmica. Una part de l’energia tèrmica es reflecteix cap a l’espai exterior i una altra es manté 
dins l’atmosfera pels gasos d’efecte hivernacle, per exemple el diòxid de carboni. A causa de la 
composició de l’atmosfera fa cent anys la temperatura mitjana de la terra era de +15°C. Aquest és 
l’efecte hivernacle natural que permet la vida a la terra. 
 
Però, què passa actualment? Com a conseqüència de l’activitat humana, s’han incrementat les 
emissions de CO2 a l’atmosfera, en cremar combustibles fòssils que contenen carboni. Com a resultat, 
l’atmosfera es torna menys permeable a l’energia tèrmica i així emmagatzema més energia d’aquest 
tipus. Per aquest motiu la temperatura mitjana de la Terra augmenta progressivament. Durant els 
darrers cent anys, la temperatura mitjana ha augmentat fins a +15,8°C. Aquest és l’efecte hivernacle 
causat per l’activitat humana i causa el canvi climàtic que estem vivint ara. 
 
Vols fer un experiment per acabar de veure com el consum d’energia està relacionat directament amb 
l’efecte hivernacle i el canvi climàtic? Som-hi! 
 
Material que necessitem: 

- Dos gots de vidre 
- Un got de vidre gran 
- Dos termòmetres d’alcohol 
- Un llum i una bombeta de resistència de més de 60 watt 

 
Com es fa? 
 

1. Col·loqueu dos gots de vidre amb un termòmetre dins, de manera que sigui fàcil llegir la dada de 
temperatura. El termòmetre marcarà la temperatura ambient 

2. Col·loqueu dos gots sota d’un llum que generi calor. La temperatura de l’aire que hi ha a l’interior 
dels gots començarà a pujar 

3. Un dels gots es cobreix amb un altre got o recipient de vidre més gran i 
que permeti contendre’l. El col·locarem com si fos una campana, de 
manera que el got original quedi cobert pel superior, tal com mostra la 
imatge 

4. En aquest got la calor generada pel llum queda atrapada a l’interior de la 
campana i provoca que augmenti la temperatura 

5. El motiu és senzill: el got més gran, que recobreix l’original, deixa passar la 
llum i això fa que el petit s’escalfi, però no deixa escapar la calor que s’ha generat a l’interior, a 
manera d’efecte d’hivernacle, i això es reflecteix en la lectura del termòmetre 



 

 

 
 
Fonts:  
Diputació de Barcelona: https://tuit.cat/f2w52 
Generalitat Valenciana: https://tuit.cat/56c28 
 
RECOMANEM! 

Per qui vulgui calcular les emissions de la seva activitat, us deixem l’enllaç a la Calculadora d’Emissions 
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, on hi trobareu un excel amb totes les indicacions per fer el 
càlcul: https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/  
 
 
Voleu saber com de verda és la vostra energia elèctrica? 
 
Agafeu una factura de l’electricitat de casa vostra, i mireu els gràfics d’emissions (formatgets de la 2a o 
3a pàgina). Aquí veureu les emissions de CO2 per kWh consumit, i els residus radioactius generats.  
 
Com a consumidors podeu demanar a la vostra companyia de l’electricitat que el 100% de l’energia 
elèctrica que consumiu sigui d’origen renovable certificat (= comprovat per auditories).  
 

1) Feu un correu electrònic o trucada per demanar aquest canvi, que no ha de tenir cost. 
2) Si la vostra companyia no us ho posa fàcil, canvieu de companyia a d’altres que ofereixen només 

100% electricitat d’origen renovable certificat.  
 

 
 
 

RECOMANACIONS! 

Lectura: https://opcions.org/consum/lenergia-el-sector-que-mes-impacta-en-lemergencia-climatica/  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPEREM HO HÀGIU GAUDIT I GRÀCIES!! 
 

Si us animeu a compartir fotos a les xarxes, 
utilitzeu el hashtag #ConsumResponsableSabadell 

a Twitter som: @sbdcomercconsum, i a la resta de xarxes podeu etiquetar 
l’Ajuntament de Sabadell!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBS D’INTERÈS ENTORN EL CONSUM RESPONSABLE: 
 
Secció de Consum de l’Ajuntament de Sabadell: www.sabadell.cat/consum  
Agència Catalana de Consum: http://consum.gencat.cat/ca/inici  
Diputació de Barcelona, Consum: https://www.diba.cat/es/web/consum  
Agenda 21 Escolar Plus: https://agenda21escolarplussabadell.cat/  
Programa d’Economia Social i Solidària de Sabadell: https://www.vaporllonch.cat/economia-social-i-
solidaria  
  


