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) Les 

deixalleries

Guió didàctic

El ritme de consum actual fa que diàriament 
ens desprenguem d’una gran quantitat de 
deixalles; aquests residus encara poden 
tenir valor si els dipositem _per fraccions_ 
als contenidors de reciclatge o, quan són 
voluminosos o requereixen un tractament 
especial, els portem a la deixalleria.

A Andorra, la gestió de les deixalles està 
recollida en el Pla nacional de residus, en 
vigor des del 2001.

Les deixalleries són espais de recepció 
de residus especials i voluminosos on 
s’emmagatzemen abans de portar-los a un 
centre de recuperació i tractament. 

Mapa de les deixalleries d’Andorra

A més a més… experimenta!!  

Taller d’elaboració d’un moneder amb 
material reciclat

Material: bric amb tap, tisores, cúter i retolador 

Pas 1.  Retalla la part superior i l’inferior de 
l’envàs. Neteja’n l’interior i asseca’l.

Pas 2.  Doblega els laterals cap endins.

Pas 3.  Doblega la part on hi ha el tap cap 
amunt de manera que quedi un tros de 
bric que sobresurti i marca’l amb un 
retolador.

Pas 4.  Retalla la part restant tal com es mostra 
a la foto, marca amb un retolador el forat 
del tap a la solapa i retalla’l amb el cúter. 
Després, dóna forma a la solapa. 

Pas 5.  Grapa els dos laterals a la part central 
per fer els compartiments del moneder. 

Pas 6.  Tanca’l amb el tap i... ja hi pots posar 
diners! 

Per a més informació:

C/ Prat de la Creu, 62-64
AD500 Andorra la Vella
www.sostenibilitat.ad

Segueix-nos a través de:

www.escolaverda.ad
andorrasostenible@andorra.ad
Tel. 875 771

Deixalleria comunal 
St. Julià de Lòria

Minideixalleria aparcament 
Feixes del Rabató

Deixalleria industrial 
Andorra la Vella

Deixalleria comunal 
Ordino i Massana

Minideixalleria 
aparcament del Fener

Deixalleria Escaldes

Deixalleria comunal 
Encamp i Canillo

Deixalleria comunal 
Pas de la Casa



Activitat 1

Què és què?
Observa i escriu el nom del residu que representa cada rètol.

Activitat 2

Mots encreuats 
Quina paraula correspon a cada una de les definicions?

V F
Hem d’anar a la deixalleria quan tenim algun residu especial
La deixalleria accepta tot tipus de residus
Tots els residus que es porten a la deixalleria es poden reutilitzar o reciclar
Els productes químics s’han de barrejar perquè ocupin menys espai en 
transportar-los
Portar els productes a la deixalleria amb l’envàs original és millor perquè en 
facilita la identificació, separació i tractament
Si l’envàs d’un residu està foradat o goteja, cal transvasar-lo a un de més 
gran i que es pugui tancar bé
La deixalleria és un servei gratuït per a tots els ciutadans
Necessito una bossa cada cop que vaig a comprar

Activitat 3

Què has après?
Digues si les frases següents són veritables (V) o falses (F).

Verticals:
1. Teixit per cobrir el cos. Quan és 
vell es converteix en un residu.
2. Espai en el que es dipositen 
els residus i es cobreixen amb 
terra. A Andorra s’han clausurat i 
restaurat. 
3. Recipients de mida gran, que 
es posen al carrer, i que serveixen 
per recollir el vidre, el paper i els 
envasos
4. S’anomena així a la deixalla 
que és tòxica o perillosa (dues 
paraules)
5. Instal·lació on s’han de portar 
moltes de les escombraries que 
fem a casa, per tal de poder-les 
aprofitar.
6. Material que serveix per 
fer envasos retornables i no 
retornables.
7. Petit element que allibera 
energia i és molt utilitzat en 
aparells electrònics de mida 
reduïda. Quan s’ha esgotat es 
converteix en un residu especial.
8. Color del contenidor que serveix 
per recollir selectivament el paper 
i el cartró.

Horitzontals:
1. Nom que rep un residu de mida gran (ex. moble vell)
2. Residus de ferro que es recullen a les deixalleries.
3. Procés que consisteix en triar les deixalles i posar-les al contenidor que li pertoca (dues 
paraules).
4-5-6. Que volen dir les tres R de la llei de les 3R? (una paraula a cada número)
7. Color del contenidor del vidre
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