Ap rèn a rec icla r vid re a l'es col a.

Participau en el nostre concurs i feis que la vostra escola guanyi!
Ecovidrio us proposa una competició de reciclatge d’envasos de vidre en les
escoles de Mallorca.
Cada escola tendrà un contenidor de vidre decorat a la porta, on tot l’alumnat,
famílies i professorat hauran de posar tots els envasos de vidre que puguin. Quants més, millor!

Classificats per categories…
Categoria A: escoles de més de 250 alumnes
Categoria B: escoles d’entre 150 i 250 alumnes
Categoria C: escoles de menys de 150 alumnes

Quan és el concurs?

L’escola de cada categoria,
que més quilos de vidre
recicli per alumne de primària
matriculat guanyarà un
premi fantàstic!

Començarà el 19 d’octubre i tendrà una durada de 2 mesos, fins al 19 de desembre.
Recordau que durant aquests mesos heu de dur tots el envasos de vidre que pugueu al
contenidor de la vostra escola.

A més, arrancam amb “Els Peque Voluntaris”, actuació
en la qual tendran premi les iniciatives que tenguin més
abast i que promoguin la participació dels pares, mares,
veïnats, etc.
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1.000 € per a l’escola de cada categoria que més envasos de vidre recicli
per alumne de primària matriculat.

NOM
É

Premis

Tu i la teva família sou el
primer pas d'aquesta cadena.
Així, acaben una altra vegada a les
botigues, perquè tu o la teva família
els pugueu comprar. I tornam a
començar.

Comença quan et converteixes en un
expert en el reciclatge de vidre i
diposites els envasos de vidre en el
contenidor verd.

RECOLLIDA
DE VIDRE

Llavors, quan s'omple, ve un
camió i ens emportam el vidre
que hi ha al contenidor.

Els envasos van a les
envasadores i es tornen a
omplir.

RECOLLIDA
DE VIDRE

El portam a una fàbrica on
es fan envasos nous .

Buidam el camió, netejam
el vidre i n’obtenim de
reciclat.

Què va i què no va al contenidor verd?
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pots
botelles
flascons
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cristalls
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www.lospequerecicladores.es

