
 

PAPALLONA NONA 

 

A la meva primera escola 

aprenc, jugo i reciclo 

amb la papallona Nona 

 

 

L’objectiu prioritari d’aquest Projecte és treballar l’hàbit de reciclar i el respecte 

pel medi ambient en els infants de primer cicle d’Educació Infantil.  

La protagonista del projecte, una titella de nom “Nona” ensenya a partir del joc i 

el moviment, a reciclar. L’equip educatiu amb diferents activitats 

d’ensenyament-aprenentatge transmet les normes del joc i motiva els infants a 

portar, com ho fa la Nona, cada residu al seu lloc. 

D’aquesta manera es posa en pràctica la idea bàsica que per poder assolir 

l’èxit de la sostenibilitat en la gestió dels residus, tot individu ha de col·laborar 

en els seus hàbits quotidians i, en aquest cas, en la recollida selectiva dels 

residus sòlids urbans. I això s’aprèn i s’assimila com quelcom natural i propi 

quan s’ha viscut des de ben petit. 

D’aquesta manera, els nens i les nenes començaran des de l’entrada a l’aula 

de 0-1 any a identificar i utilitzar de manera habitual els diferents contenidors en 

els quals han de dipositar els residus que generen dia a dia a l’Escola Bressol, 

com poden ser els bolquers, mocadors, els envasos d’aliments, restes de 

menjars… 

La papallona Nona és la mascota de l’aula i també arriba a les llars dels nens i 

les nenes de l’escola. Cada cap de setmana la Nona marxa a visitar la casa 

d’un dels nens/es de la classe i a la seva maleta porta molta informació sobre el 

reciclatge com la llei de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar), un llistat amb els 

residus que van a cada contenidor i, a més, porta el seu conte i la seva cançó 

per què els familiars la coneguin una mica més, i poder vincular la “Nona” i la 

seva feina també a casa i fer així una feina conjunta pel medi ambient.  

 


