
1. La roda està formada per tres colors 
que corresponen als tres temes proposats.

2. Quan la roda s’atura en un color, el 
monitor del joc agafa una pregunta d’una 
pila corresponent a un dels colors de la 
roda.

3. Aquest joc pot ser individual o per 
equips.

4. Després d’un seguit de preguntes, la 
persona o l’equip que ha encertat més pre-
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LA RODA DE LES TRES “R”
REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Principi: Aquest producte pedagògic està inspirat en els jocs televisius tipus “La roda de la fortuna”.
Des d’un punt de vista lúdic, es convida els participants a respondre a preguntes sobre tres temes per tal de delimitar 
millor la problemàtica dels residus i, sobretot, les accions que es poden dur a terme individualment.

Descobrir com cadascú pot prevenir els 
seus residus.

Afavorir la reutilització dels objectes.

Objectius

Temps de treball

Preparació: dos dies (organització, co-
ordinació i comunicació).

Activitat: d’una a tres hores.

Material

Una sala per exposar els objectes, tau-
les, gomets i tiquets de colors, i alguns es-
tris petits.

Es pot dur a terme una activitat pa
ral·lela (espectacle, creació d’un objecte a 
partir de material reciclat o, fins i tot, un 

SENSIBILITZAR SOBRE 
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Desenvolupament de l’acció

Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus: www.ewwr.eu/ca

Fitxes temàtiques dedicades a la pre-
venció de residus: 
www.arc.cat/setmanaprevencio2011

Material elaborat per RÉSEAU DES RES-
SOURCERIES (traducció ARC). Per a més 
informació, consulteu:  www.ressourcerie.fr

Per saberne més

guntes guanya un producte vinculat amb 
la prevenció de residus (carmanyola, bossa 
reutilitzable..).

5. Per cada resposta encertada o errò-
nia, el monitor del joc ofereix informació 
addicional i anima els participants a donar 
les seves opinions.

Material de comunicació disponible a 
www.ewwr.eu/ca/outils
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taller de reparació d’una joguina) durant la 
preparació del joc.

Fabricació d’una roda o d’un objecte 
per a jocs d’atzar (daus).

Elaborar un joc de preguntes sobre 
prevenció de residus (material de suport: 
“residuòmetre”).
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