
 

Durant les següents setmanes celebrem el Renova la Roba, un programa d’intercanvi de roba utilitzada, 

en bon estat, que busca fomentar el consum responsable de teixits. En aquesta edició no podem realitzar 

l’intercanvi però us anirem proposant algunes idees per transformar les peces de roba vella que ja no 

utilitzem en altres objectes, com per exemple una joguina! 

A l’enllaç podeu trobar les instruccions per fer un ninot reutilitzant roba! Només caldrà una samarreta 

vella, de la que retallarem dos quadrats i els enrotllarem formant dos “xurros”.  

 Amb fils o llanes farem nusos per donar-li forma al cos i posar-li cabell. Després la podem 

decorar de la manera que més ens agradi amb retoladors per tela, botons, etc. 

Crea amb imaginació les teves pròpies nines i ninots! 

https://www.youtube.com/watch?v=KtNARI7wkDM 

 

 

https://spaceplace.nasa.gov/ozone/sp/#/review/ozone/game.swf 

L’ozó (O3) és un gas amb un paper fonamental a l’atmosfera com a filtre de les radiacions ultraviolades 

(UV) provinents del Sol, evitant que aquestes radiacions nocives arribin a la superfície de la Terra. 

Aquesta capa és la coneguda capa d’ozó que es troba a l’estratosfera. Però no tot l’ozó és beneficiós per 

la vida a la Terra, el que s’acumula a la troposfera es genera a partir de gasos contaminants com el 

diòxid de nitrogen (NO2) i alguns hidrocarburs emesos per l’activitat humana. Aquest ozó provoca el 

conegut smog fotoquímic que s’acumula a zones contaminades. 

Elimina l’ozó nociu a aquelles capes atmosfèriques en les que no ha d’estar (capes vermelles, ZAP) i fixa 

l’ozó allà on és beneficiós (capes verdes, TRAP). Per fer-ho tens una eina espacial amb dues funcions, 

l’extrem vermell elimina l’ozó i les pinces verdes l’atrapen i el fixen, per canviar la funció de l’eina cal 

prémer la tecla d’espai! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBemwYvIZeo 

En George descobreix un nou món quan el seu avi el porta a visitar el museu de fauna salvatge: el món 

dels insectes! Fascinat per aquests petits animals decideix col·leccionar-los per poder veure’ls sempre que 

vulgui...  això el portarà a aprendre una valuosa lliçó!
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