Taller "Enterra les deixalles"

Avui hem realitzat la segona part del taller "Què passa si enterrem les deixalles?"

Després de recordar les hipòtesis que vam fer un cop enterrades les diferents deixalles que
haviem seleccionat, avui ha tocat desenterrar-les i comprovar si el que haviem suposat era
correcte.

Hem pogut observar que:

Sobre la pell de plàtan: S'ha tornat negre. està molt prima i fa olor a terra. En un mes
aproximadament es convertirà en terra, perquè és brossa orgànica (restes de menjar).

Sobre el pot de vidre: No s'ha trencat, està igual que quan el vam enterrar. No ha canviat gens
de color.

Sobre la pell de cogombre: Ha desaparegut, s'ha convertit en terra. La pell de cogombre
desapareix a diferencia de la pell de plàtan perquè, la pell és més prima i té més aigua.

Sobre el tap de plàstic: Està igual, una mica més brut i mullat, però no ha canviat res. Fins i tot
es llegeixen les lletres. No ha canviat perquè no és un material natural, s'ha fabricat. És
artificial.

També hem après que el vidre es fabrica amb minerals, es fa una sorra molt fineta, es posa en
forns a altes temperatures, surt una pasteta i es fa el vidre. Els minerals són durs i costa molt
de desfer.los. El plàstic i el vidre ocupen un espai per sempre, perquè no es descomposen.
Quan més abocadors hi ha més arbres hauran de tallar. El més important és deixar de fer
brossa utilitzant carmanyoles per portar l'esmorzar i si fem brossa col·locar cada cosa al seu
lloc. D'aquesta manera cuidem la natura perquè és molt necessaria. Els arbres són els
encarregats de netejar l'aire.
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Les nostres hipòtesis van ser força encertades.
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El dia 6 de novembre vam fer un taller per treballar la cura del medi ambient que es deia "Què
passa si enterrem les deixalles?". Ens van estar explicant com s'havien de reciclar les deixalles
i al final utilitzant envasos de plàstic vam enterrar quatre tipus de deixalles: Pell de plàtan, un
pot de vidre, pell de cogombre i un tap de plàstic.

Després d'enterrar aquestes deixalles, vam regar la terra i vam fer hipòtesis sobre què passaria
al cap de 15 dies amb aquestes deixalles. Els alumnes van fer les següents aportacions:

Sobre la pell de plàtan: La pell estarà marró i humida, es podrirà, desapareixerà o creixerà.

Sobre el pot de vidre: Es trencara o s'oxidarà, no creixerà o estarà igual.

Sobre la pell de cogombre: Creixerà una planta, es trencarà o es podrirà una mica.

Sobre el tap de plàstic: Estarà igual o es trencarà.

Durant quinze dies hem de mantenir la terra humida i després comprovarem les hipòtesis que
hem formulat. Properament us mostrarem els resultats.
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