L’OCA DEL RECICLATGE
La Regidoria de Neteja Viària de l’Ajuntament de Cocentaina presenta aquesta
variació del joc de l’Oca per tal de conscienciar sobre el valor del reciclatge a les
nostres cases. De forma amena i divertida, quan juguem els nostres fills i filles,
aprendrem junts la importància del reciclatge per al medi ambient, i contribuirem
així a millorar l’entorn en què vivim.
A l’altra cara del joc, es pot trobar un tradicional joc del Parxís amb motius també
sobre el reciclatge i al qual podem jugar de forma tradicional.
Contenidor (blau, groc o taronja): Caselles 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45,
50, 54 i 59. Si caus en una d’aquestes caselles pots avançar fins la següent casella
amb un contenidor i tornar a tirar. No oblides dir: “De contenidor a contenidor i
tire per que sóc un bon reciclador!”
Contenidor verd: Caselles 6 i 12. Si caus en una d’aquestes caselles passes
directament d’una a l’altra (avant o arrere) i tornes a tirar. No oblides dir:
“D’orgànic a orgànic i tire perquè reciclar és el més bàsic!
Rellotge: Casella 19. Has tirat la brossa al contenidor verd, però fora de l’horari
indicat! Si caus en aquesta casella, es perd un torn.
Pou: Casella 31. Has abocat l’oli de cuina i no l’has reciclat als contenidors taronja!
Ara contaminarà l’aigua! No podràs jugar fins que no passe un altre jugador per
aquesta casella.
Laberint: Casella 42. No tens molt clar on va cada escombraria? Recorda que
l’orgànic va al verd, el plàstic al groc, el cartró al blau i l’oli al taronja! Torna a la
casella 30.
Muntó de brossa: Casella 52. Has abocat tota la brossa junta i sense separar!
Perds dos torns sense jugar.
Contenidor de vidre: Caselles 26 i 53. Si caus en una d’aquestes caselles passes
directament d’una a l’altra (avant o arrere) i tornes a tirar. No oblides dir: “De
vidre gastat a vidre nou perquè l’hem reciclat!
Abocador incontrolat: Casella 58. Has tirat la brossa a un abocador incontrolat!
Torna a la casella 1.
L’Ecoparc: Casella 63. Per a entrar a l’Ecoparc hauràs de tenir els punts exactes,
sinó tornaràs arrere tantes caselles com punts et sobren. Enhorabona: el medi
ambient et felicita per la teua tasca!

