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La proposta de Directiva COM (2005) 667final (en fase d’aprovació) defineix
com a residu, qualsevol substància o objecte del qual es desprèn el posseïdor o
del qual tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.
Segons la Llei 15/2003, del 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15
de juliol, reguladora dels residus, es defineixen com a residus municipals, els
residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis,
i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur
naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen als llocs o les
activitats esmentats. Tenen també la consideració de residus municipals els
residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees
recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els
vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i
reparació domiciliària.
El marc teòric del vector que es presenta té l’objectiu de mostrar, de manera
molt general, els aspectes bàsics per entendre el cicle dels residus, des del
model de consum i la generació i gestió dels residus fins a la descripció de les
instal·lacions de tractament i la seva reintroducció dins el cicle dels materials.
La comunitat de persones que conviuen als centres educatius es relacionen
entre elles i realitzen activitats tant dins el propi espai físic del centre com fora
i, per tant, consumeixen productes i generen residus. La funció educadora de
l’escola va molt més enllà de la programació curricular, i esdevé de vital
importància en la promoció de valors i hàbits de comportament, per exemple, la
participació en la reducció i la gestió sostenible dels residus que es generen al
centre. Aquesta tasca és fonamental per formar persones responsables
socialment i ambiental. Un alumnat format en valors com la convivència, la
solidaritat i la sostenibilitat traslladarà al seu entorn familiar i social una forma
de fer i de viure més justa i responsable.

2. PER QUÈ ELS RESIDUS SÓN UN PROBLEMA AMBIENTAL?
2.1. Un model de consum obsolet
Vivim en una societat que es troba immersa en el que s’anomena l’era de les
noves tecnologies de la informació. El nostre estil de vida i els nostres hàbits
quotidians cada vegada estan més allunyats de les pràctiques i els costums dels
nostres avantpassats, i també cada vegada més lluny del nostre entorn natural.
S’ha perdut el vincle amb els sistemes naturals com a proveïdors d’uns béns i
serveis que ens permeten dur a terme totes i cadascuna de les nostres
activitats, des de l’alimentació, el consum de productes manufacturats, la
producció d’energia o la comunicació. Així com els sistemes naturals estan
caracteritzats per processos cíclics d’energia i matèria que els fan sostenibles, el
sistema econòmic i cultural actual dóna forma a un model de consum
desmesurat que fomenta la utilització de productes d’un sòl ús i promou el
consum de productes innecessaris, com els envasos i els embalatges excessius.
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Aquesta cultura d’”usar i llençar” malversa els recursos naturals i obliga a una
extracció permanent de matèries primeres, amb els conseqüents impactes
ambientals. D’altra banda, aquesta desmesurada generació de residus suposa la
necessitat de centres i processos de tractament, que suposen una important
contaminació del nostre entorn més proper i una gran ocupació del sòl.
Encara avui, moltes persones se senten còmodes en aquest model de consum
agressiu, tant ambientalment com social, i continua estant vigent la percepció
que els recursos són il·limitats i que, per tant, el nostre consum pot seguir
creixent de forma exponencial. I aquesta situació no és sostenible.
2.2. Una nova manera d’entendre el consum i de gestionar els residus
Com a societat, en primer lloc hem de ser capaços de realitzar un canvi de rumb
que vagi més enllà de la recollida dels residus municipals i del seu tractament.
Cal incidir, per tant, en el model de consum, en la tipologia de productes que
consumim, en les quantitats que en consumim i reflexionar sobre la necessitat
real de consumir certs productes. Es tracta de cercar alternatives de consum
més respectuoses amb el medi per reduir considerablement la quantitat de
residus generada. Aquest és el principi de la coneguda Llei de les “3 R”, Reduir,
Reutilitzar i Reciclar.
A més de reduir la quantitat de residus que es generen, caldria fer un ús
responsable i conscient dels productes un cop usats tot respectant la seva vida
útil, reparant-los si és possible i reutilitzant-ne els materials abans de rebutjarlos. Finalment, quan ja no és possible donar cap altre ús als materials, caldrà
fer-ne una tria i dipositar-los al contenidor específic perquè puguin ser reciclats i
mirar de copiar, així, la sostenibilitat dels sistemes ecològics.
Vivim en un món finit, amb recursos naturals que no són il·limitats i tenim a
l’abast diversos materials i productes que, tot i que en petites quantitats, tenen
components tòxics i sovint perillosos. Hem de ser conscients d’aquesta realitat,
tant a l’hora d’escollir quins recursos consumim com al moment de desfer-nos
dels productes i els materials.
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3.1. La composició d’una bossa d’escombraries
La composició d’una bossa d’escombraries és variable i depèn de factors tant
geogràfics com temporals. Per tal de dissenyar models de recollida i de
tractament eficient dels residus, cal tenir present quins estem generant i en
quina quantitat:
Composició d’una bossa d’escombraries metropolitana:

18,68%
Matèria orgànica
37,26%

Paper i cartró
Vidre
16,08%

Envasos lleugers
Altres

6,59%
21,38%
Gràfic 1. Font: Entitat del Medi Ambient, 2002.

3.2. La fracció orgànica
Entre les moltes classificacions que es poden fer dels residus, es pot diferenciar
entre la fracció orgànica i la fracció inorgànica que els componen. Les restes
orgàniques constitueixen la fracció més significativa dels residus municipals,
concretament, estudis de caracterització de les deixalles realitzats per l’Entitat
del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona assenyalen que la
matèria orgànica representa el 37,3% del pes de les escombraries.
La fracció orgànica està composta per restes d’aliments (fruita i verdura, peix,
carn, pa sec, ous, marisc, ossos, closques de fruits secs, etc.); restes de
jardineria (fulles seques, restes de poda, etc.), i altres residus com els taps de
suro, les infusions i els tovallons de paper usats.
La matèria orgànica es recull en contenidors específics per al seu tractament
posterior a les plantes de compostatge o als ecoparcs. Els productes resultants
són el compost o adob orgànic i el biogàs.
El biogàs és el gas procedent de la biometanització, bàsicament compost i
anhídrid de carboni (CO2) i metà (CH4) en proporcions aproximades del 50/50.
El terme s'aplica especialment al producte de la degradació, espontània o
controlada, de la fracció orgànica dels residus. (Font: Agència Metropolitana de
residus)
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La fracció orgànica mereix una atenció molt especial en qualsevol programa de
recollida selectiva. A banda de ser la fracció més important en pes, la seva
composició fa que estigui en permanent procés de biodegradació, per la qual
cosa, associada amb altres residus com els metalls pesants, genera compostos
d’elevada perillositat ambiental.
Cal apuntar, a més, que en ser una fracció molt humida i de composició
heterogènia, si es barreja amb altres residus, n’és pràcticament impossible la
separació per poder-la aprofitar.
Una altra qüestió rellevant és que la fracció orgànica, degudament recollida i
tractada, podria ser molt beneficiosa per al nostre entorn immediat. La
desertificació i l’erosió del sòl són fenòmens que s’estan intensificant a causa del
canvi climàtic i, en aquest sentit, la matèria orgànica és un bé que permet dotar
de nutrients el sòl i facilitar-hi el creixement vegetal.
3.3. La fracció inorgànica
La fracció inorgànica de les deixalles inclou la resta de materials que formen
part de la bossa d’escombraries: vidre, envasos lleugers (plàstics, brics, llaunes,
alumini, ferro...), paper i cartró, residus especials i residus voluminosos.
Cadascun d’aquests materials té un circuit de recollida i reciclatge diferenciat
que permet recuperar-los i fer-los útils un altre cop.
En una bona part, el vidre i el plàstic provenen d’envasos i embalatges. Tot i
que el seu reciclatge és possible en la majoria de casos, cosa que suposa una
millora ambiental enfront d’abocar-los a la brossa barrejada, cal tenir present
l’ampli ventall d’iniciatives que en poden evitar el consum: fer servir el cistell de
la compra, comprar productes a granel, escollir els productes amb menys
envasos superflus, prioritzar l’ús d’envasos reutilitzables, entre d’altres.
Els residus especials es recullen a la deixalleria i inclouen els que tenen
components tòxics o perillosos. Alguns exemples en són: els fluorescents, els
dissolvents, les pintures i els vernissos, les piles, els aerosols, els productes de
neteja i els insecticides, els olis vegetals i minerals, els tòners, les radiografies,
els termòmetres, els medicaments, les bateries de cotxe i els líquids de frens.
Els residus voluminosos són els que es generen de forma puntual i tenen un
volum significatiu: electrodomèstics, aparells de televisió, ordinadors, mobles i
matalassos, i d’altres. Aquests residus es poden dur a la deixalleria i per a
alguns també hi ha recollides municipals específiques i gratuïtes.
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4.1. Els mecanismes de gestió de residus a Catalunya: la recollida
selectiva
La recollida selectiva consisteix en la separació en origen dels residus
municipals. Aquest sistema permet que una bona part dels materials que
componen els productes entrin de nou en el circuit d’aprofitament dels materials
i, si no és possible, que rebin el tractament adequat.
Els objectius de la recollida selectiva són separar i recuperar el màxim de
materials de la bossa d’escombraries i disminuir el volum de residus que van a
parar a tractaments finalistes com els abocadors o les incineradores.
La recollida selectiva demana un elevat grau d’implicació de la població. Gràcies
a una adient participació dels ciutadans en les recollides selectives, les
quantitats de residus reciclats es poden incrementar significativament, i també
la seva qualitat. Això és especialment important en el cas de la fracció orgànica,
ja que per obtenir un compost de bona qualitat cal que la fracció orgànica no
tingui impropis, és a dir, residus inorgànics barrejats.
La recollida selectiva es basa en la utilització de contenidors específics:
contenidor verd per al vidre, contenidor blau per al paper i el cartró, contenidor
groc per als envasos lleugers i contenidor marró per a la matèria orgànica (a
L’Hospitalet la matèria orgànica es recull en un contenidor bicompartimentat,
blanc amb la tapa de color taronja).
Existeixen diferents sistemes que fan possible la recollida selectiva dels residus:
• Recollida en vorera: contenidors situats al carrer molt a prop dels usuaris.
• Àrees d’aportació: contenidors agrupats en diferents àrees per tal d’evitar
la dispersió pels carrers, i ja no es troben tant a prop dels usuaris.
• Recollida pneumàtica: bústies situades al carrer que recullen els residus en
uns contenidors subterranis i, per tant, hi ocupen menys espai.
• Recollida porta a porta: els residus es recullen individualment davant els
domicilis dels usuaris i, en funció del disseny de la recollida, cada dia de la
setmana es recull una fracció diferent.
4.2. La gestió dels residus a la ciutat de L’Hospitalet
El marc normatiu de la gestió de residus de la ciutat de L’Hospitalet és el
següent:
• Directives europees en matèria de residus
• Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006
• Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC)
• Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) de

l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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L’Hospitalet de Llobregat, des de l’any 2002, ha iniciat el servei de recollida
segregada de la matèria orgànica a través de contenidors bicompartimentats
(recollida en vorera) on es recull, d’una banda, la fracció orgànica i, de l’altra, el
rebuig. A més, es disposa de contenidors per a la recollida selectiva de vidre,
paper i envasos lleugers (àrees d’aportació).
L’any 1999 es va inaugurar la deixalleria de la ciutat, que posteriorment va
ampliar el seu servei amb les deixalleries mòbils. Les fraccions de matèria
orgànica i de rebuig es duen a l’Ecoparc-1, situat a la Zona Franca, on també
arriben les restes de poda i jardineria.
Recollida de residus a la ciutat de L’Hospitalet:
Rebuig

78.520 tones

75,1 %

Matèria Orgànica

9.502 tones

9,1 %

Paper i Cartró

5.202 tones

4,9 %

Envasos lleugers

1.656 tones

1,6 %

Vidre

3.262 tones

3,2 %

Voluminosos

6.383 tones

6,1 %

104.525 tones

100 %

Total

Taula 1. Font: Serveis de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 2005

Durant l’any 2004, cada ciutadà de L’Hospitalet de Llobregat va produir 1,27 kg
de residus cada dia. I la mitjana a l’Àrea metropolitana va ser de 1,48kg/hab i
dia.
Quilograms de residus per habitant generats durant els anys 2004 i 2005:
350
300

324,9
284,4

250
200
2004 (kg/hab)
150

2005 (kg/hab)

100
46,5

50

38,9
5,9

0
Rebuig

Orgànica

6,3

10,4 12,5

Envasos

Vidre

19

19

Paper

Gràfic 2. Font: Serveis de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 2005.
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5.1. Les deixalleries fixes i mòbils
Les deixalleries són les instal·lacions on es recullen els residus que no disposen
de recollida específica, tot i que també s’hi recullen els residus que disposen de
contenidors específics com el vidre, el paper i els envasos. Principalment hi
arriben els residus voluminosos (mobles i electrodomèstics), les runes i
enderrocs d’obres menors domiciliàries, i els residus especials (pintures,
dissolvents, olis, etc.), que cal que rebin un tractament específic per reduir-ne
la toxicitat i minimitzar el risc que representen.
Per apropar la deixalleria als ciutadans s’han posat en marxa les deixalleries
mòbils. Consisteix en un camió que se situa a diferents punts de la ciutat
segons un calendari establert, i facilita la recollida de residus i, per tant, la seva
gestió. A L’Hospitalet hi ha dues deixalleries mòbils que recorren els diferents
barris.
Els residus que es recullen a les deixalleries es porten a gestors específics que
s’encarreguen del seu tractament i reciclatge en funció de cada residu.
5.2. Les plantes de triatge
Les plantes de triatge són les instal·lacions on arriben els envasos lleugers que
procedeixen dels contenidors grocs (bosses i envasos de plàstic, brics, llaunes
d’alumini i ferro, etc.).
S’hi classifiquen els envasos segons els tipus de materials que els componen per
tal de reciclar-los per separat a la planta de tractament corresponent.
5.3. Les plantes de compostatge
Les plantes de compostatge són les instal·lacions on es tracten els residus
orgànics que, per l’acció de microorganismes, es descomponen i es transformen
en compost, adob natural que aporta nutrients per al creixement dels vegetals.
A les plantes de compostatge es porten els residus orgànics generats a les llars i
els comerços de la ciutat i les restes de poda i jardineria del municipi.
5.4. Els ecoparcs
Els ecoparcs són les instal·lacions on es recull matèria orgànica, restes de
jardineria i la fracció de rebuig (escombraries que no han estat separades
selectivament).
Amb la matèria orgànica de bona qualitat es fa compost. La matèria orgànica de
mala qualitat (barrejada amb restes d’escombraries no separades
selectivament) se sotmet a un procés de metanització, i se n’obté biogàs (CH4),
que es transforma en electricitat mitjançant un procés de combustió semblant al
de les centrals tèrmiques. Aquesta energia es consumeix al mateix ecoparc o es
distribueix a la xarxa elèctrica.
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Les restes d’escombraries domèstiques barrejades se sotmeten a un procés de
triatge per separar-ne els materials recuperables (vidre, paper, envasos, etc.).
El rebuig que es genera en tots els processos que tenen lloc a l’ecoparc es
compacta i s’embala per portar-lo finalment a l’abocador.
5.5. Els abocadors
Els abocadors són terrenys impermeabilitzats on es dipositen els residus per
capes, es compacten i es tapen amb terra. Hi arriba tot tipus de residus de la
fracció de rebuig. El residus tòxics i perillosos només s’admeten en abocadors
especialitzats.
Encara avui s’hi dipositen grans quantitats de fraccions de residus que no han
estat separades en origen i que altrament podrien ser recuperables.
La fracció orgànica del rebuig dipositada fermenta i genera biogàs. Es pot
utilitzar per generar electricitat per consumir a la mateixa instal·lació o
distribuir-la a la xarxa elèctrica. Com a conseqüència de la infiltració de l’aigua
de pluja i de la descomposició de la matèria orgànica es generen els lixiviats,
que són uns líquids amb una elevada càrrega contaminant, que es recullen i es
tracten a la mateixa instal·lació.
5.6. Les incineradores
Les incineradores són les instal·lacions on es crema la fracció de rebuig dels
residus municipals amb un poder calorífic suficient per dur-ho a terme. En molts
casos també hi arriben residus recuperables que no han estat separats en
origen.
Durant la combustió es generen cendres, escòria i ferralla, i es desprèn una
gran quantitat de gasos, que són filtrats i depurats per tal de minimitzar la
contaminació atmosfèrica; també es desprèn calor, que s’aprofita per generar
energia.
Les cendres estan compostes de residus sòlids resultants de la combustió, que
poden tenir una composició molt tòxica, per la qual cosa es destinen a
abocadors adaptats per acollir residus especials.
Els gasos emesos a la combustió i retinguts als filtres i altres dispositius de
depuració contenen una determinada proporció de compostos també perillosos
per a la salut humana i el medi ambient (dioxines, furans, metalls pesants,
etc.).
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L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat ofereix gratuïtament visites a la
Deixalleria municipal. Aquesta activitat va adreçada a tots els centres educatius
de primària i secundària de la ciutat, així com a d’altres entitats que ho
sol·licitin.
L’any 2003 es va editar el Dossier pedagògic sobre els residus. Material didàctic
que es va repartir per les escoles i instituts de la ciutat, i que tracta la gestió
dels residus a L’Hospitalet de Llobregat a través d’activitats adreçades a
primària i a secundària separadament.

7. ALTRES RECURSOS
7.1. Recursos bibliogràfics i educatius
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Auditoria ambiental municipal de
L’Hospitalet de Llobregat. L’Hospitalet de Llobregat, 2003.
Ajuntament de Roma. Ajuntament de Barcelona. Projecte Adoptem la Ciutat.
Associació de mares i pares d’alumnes. Ajuntament de L'Hospitalet – Àrea de
Cultura. El medi ambient i la ciutat de L’Hospitalet. L'Hospitalet de
Llobregat, 1996.
Batet, S.; Rovira, S. Descobrir l’estat del món. Materials didàctics sobre el
progrés cap a una societat sostenible. Basats en els informes del
WorldWatch Institute. Centre UNESCO de Catalunya. El Tinter sal. Barcelona,
2003.
Franquesa, T.; Alves, I.; Prieto, A.M.; Cervera, M. Hàbitat. Guia d’activitats
per a l’educació ambiental. Direcció de Serveis Educatius - Ajuntament de
Barcelona. Barcelona, 2001.
Manual de bones pràctiques ambientals. Àrea de Medi Ambient
Sostenibilitat - Ajuntament de L’Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat, 2005.
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Servei de Sistemes d’Informació i Projectes. Dep. Estudis. L’Hospitalet en
Xifres 2005-2006. Ajuntament de L’Hospitalet. L’Hospitalet de Llobregat.

7.2. Recursos sobre residus
Ajuntament de Barcelona. Guia del compostatge. Guia d’educació ambiental
nº1. Sector de Manteniment i Serveis. Direcció de Participació i Educació
Ambiental. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1998.
Ajuntament de Barcelona. Propostes senzilles per reduir els residus. Guia
d’educació ambiental nº4. Sector de Manteniment i Serveis. Direcció de
Participació i Educació Ambiental. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2002.
Centre UNESCO de Catalunya. AGENDA ESOLAR EUROPEA 2003-2004 del
medi ambient i el desenvolupament. Diputació de Barcelona. Barcelona,
2003.
Departament de Medi Ambient. Residus sòlids urbans: eliminar o reduir?
Medi ambient, tecnologia i cultura. Núm. 29. Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 2001.
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Entitat del Medi Ambient. “Compostatge i metanització”. Quaderns de
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7.3. Webs d’interès
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1. TRENCADISSA!
TIPUS D’ACTIVITAT: Motivació i reflexió
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Introduir la temàtica dels residus de manera divertida i suggerent.
• Conèixer les idees prèvies de l’alumnat sobre la temàtica dels residus.
• Reflexionar sobre la gestió domèstica dels residus.
• Donar a conèixer a l’alumnat la gestió municipal dels residus.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Trencaclosques
• Investigació local

ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Educació artística, visual i plàstica
MATERIAL NECESSARI:
• Fulls de cartró ploma DIN A3 o bé làmines de cartró reutilitzades
• Cola adhesiva
• Tisores o cutter
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Una fotocòpia en color DIN A3 dels dibuixos (hi ha 3 tipus de dibuixos
diferents) per a cada grup de 4-5 persones
• Una fotocòpia de la plantilla del trencaclosques per grup
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
L’activitat planteja la confecció d’un trencaclosques (3 versions diferents).
Es munten els trencaclosques i cada grup parla del seu contingut: tipus de
residus, tipus de contenidors i tipus d’instal·lacions de tractament. A partir
d’aquests comentaris, s’enceta un debat sobre com gestionen els residus
que es generen a casa seva i quins residus creuen que es generen a l’escola
i a la ciutat en general.

Material per al professorat
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DURADA: Una sessió

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
El dia abans de realitzar aquesta activitat el professor haurà demanat a
l’alumnat que facin grups de 4 o 5 persones. Cada grup s’haurà d’encarregar de
portar: una làmina de cartró ploma de mida DIN A3 o bé un cartró d’aquestes
dimensions, tisores o cutters per a cada membre del grup i cola adhesiva.
El professor reparteix a cada grup una fotocòpia d’un dels dibuixos proposats i
una plantilla del trencaclosques. S’han d’enganxar tots dos fulls a cadascun dels
costats del cartró i retallar les peces segons la pauta assenyalada a la plantilla.
Com que els grups ja hauran vist el dibuix del trencaclosques, s’intercanvien les
peces ja retallades amb un dels grups que tingui una de les dues versions de
dibuixos restants. Cada grup resol el seu trencaclosques.

primària

El professor demanarà als grups que expliquin a la resta de companys què hi ha
dibuixat al seu trencaclosques. D’aquesta manera, s’iniciarà un debat que ha de
portar a parlar de:
• la tipologia de residus existents
• els mecanismes de recollida (tipologia de contenidors)
• les instal·lacions de tractament (què es fa dels residus?)

Per finalitzar es plantejaran les qüestions següents a l’alumnat:
• Quins residus genereu a casa

vostra? Què en feu, d’aquests
residus? Feu recollida selectiva?
• Quins residus es generen a les
ciutats? Com es recullen?
• Quins residus es generen a la
vostra escola? Fixeu-vos en els
diferents espais del centre i
investigueu quants tipus de
contenidors per a escombraries
diferents trobeu.
Es demanarà a l’alumnat que preparin aquestes preguntes. Més que fer un
treball d’investigació, es tractarà d’observar els elements del seu entorn.
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1. TRENCADISSA!
Volem parlar dels residus, però ho volem fer d’una manera diferent. Així que
posem-nos-hi!
Us proposem que, per començar, feu uns trencaclosques. Però no serà tant
senzill, els heu de fer des del principi. Ja podeu agafar la cola adhesiva i les
tisores i posar-vos a treballar...
Per a preparar el trencaclosques heu d’enganxar en una cara del cartró un
dibuix que se us repartirà i, a l’altra banda, la plantilla que assenyala per on
caldrà retallar les peces del trencaclosques.
Fixeu-vos que no tots els grups tenen el mateix dibuix. Un vegada tingueu el
trencaclosques retallat intercanvieu-vos totes les peces amb un dels grups que
tinguin un dibuix diferent al vostre. Ara ja podeu resoldre la trencadissa!

Trencaclosques 1: “............................................................................”

Trencaclosques 2: “............................................................................”

Trencaclosques 3: “............................................................................”

Material per a l’alumnat
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Expliqueu què observeu en el dibuix que heu construït. Anoteu també les
explicacions dels altres grups i poseu un nom a cada trencaclosques:

Us heu plantejat alguna vegada què passa amb els residus que es generen a
casa vostra? I amb els de la ciutat? Us proposem que observeu tot allò que
tingui relació amb els residus i que, individualment, ompliu les taules següents:
Residus que es
generen a casa

Tipus de contenidors
que hi ha a casa

A quin contenidor del
carrer els llenceu?

Comenteu la taula anterior amb totes les dades de tots els alumnes i feu el
recompte següent:
Quantes persones participen en algun tipus de recollida selectiva? ...........

primària

Quantes persones no separen la brossa? ...........

Representeu en aquest diagrama els resultats:

Si fóssiu les persones encarregades de recollir els residus de la ciutat, què us
trobaríeu?
Tipus de residus
que es generen
a la ciutat

Tipus de contenidors

On van a parar els residus
que hi ha als contenidors?

A la vostra escola es realitzen moltes activitats i hi conviuen moltes persones.
Aquests ingredients fan que la generació de residus sigui inevitable. Però...
• Sabeu quins residus es generen a l’escola?
• Us heu fixat si hi ha contenidors específics per recollir diferents tipus de
residus?
• Què es fa dels residus que es generen a l’escola?

24

Material per a l’alumnat

2. UNA CIUTAT A L’ESCOLA?
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Identificar l’escola i tota la comunitat educativa com a col·lectiu
generador de residus.
• Conèixer quin tipus de residus i en quines quantitats es generen a
l’escola.
• Introduir mètodes d’anàlisi de les escombraries.
• Aprendre a realitzar càlculs senzills.
• Comparar els residus que es generen a l’escola amb els que es generen a
la ciutat.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Treball de camp

primària

DURADA: Una sessió
MATERIAL NECESSARI:
• Guants
• Bosses d’escombraries
• Paper de diari
• Balança
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Matemàtiques
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
L’alumnat recull les escombraries que hi ha als diferents espais del centre i
fa un estudi de les diferents fraccions i de les quantitats que hi ha trobat.
Arran d’aquest estudi, parla del tipus de deixalles que hi ha trobat i
completa la llista de residus que ha trobat amb tots els que creuen que es
generen al centre.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
El dia abans de l’activitat, el professor enviarà una nota a les famílies explicant
la tasca que realitzaran els seus fills i demanant que cada alumne porti uns
guants, una bossa d’escombraries buida i paper de diari de casa seva.
Per començar l’activitat, el mestre demanarà a l’alumnat que pensi en quins
espais de l’escola es poden generar residus. Els alumnes hauran d’organitzar-se
en grups. Un grup per a cada espai.

Material per al professorat
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Cada grup haurà de desplaçar-se fins a l’espai assignat i recollir tots els residus
que trobi (a terra, les papereres, etc). Seria convenient que el grup encarregat
de recollir els residus del pati ho fes després de l’hora d’esbarjo.
Cal anar amb precaució a l’hora de recollir certs residus, com el vidre del
laboratori o certs residus orgànics. En aquests casos serà imprescindible utilitzar
els guants o fins i tot unes pinces i tancar-los dins d’una bossa de plàstic.

primària

En tornar a la classe, cada grup pesarà el contingut de la seva bossa i,
juntament amb el pes, apuntaran on han trobat tots aquests residus (a terra,
les papereres, el contenidor de paper, etc.). Tot seguit, escamparan tots els
residus trobats i els classificaran per fraccions: paper, envasos i embalatges,
matèria orgànica, vidre i altres. Hauran de pesar cadascuna de les fraccions i
fer-ne els percentatges respecte al total.
Posteriorment, ajuntaran totes les dades i faran els càlculs conjunts a partir de
tots els residus que hauran trobat els diferents grups. El professorat haurà de
deixar ben clar que es tracta de dades aproximades sobre la generació de
residus a l’escola, ja que aquest tipus d’estudis necessiten una sistemàtica per a
la recollida de dades i un període de presa de mostres molt més llarg i precís
que el nostre.
A partir dels resultats, el professorat plantejarà diverses preguntes:
• A quines conclusions podeu arribar en funció dels residus que heu trobat?
• Quin és el residu majoritari? Per què creieu que ho és?
• Quin és el residu minoritari? Per què creieu que ho és?
• Penseu que a l’escola es generen altres residus que no heu trobat a les

vostres mostres? Quins? Per què no n’heu pogut recollir cap?
Per acabar, el professorat demanarà a l’alumnat que compari la llista dels
diferents residus trobats amb els residus que es generen a la ciutat, treballats a
l’Activitat 1. Hi troben semblances? Hi troben diferències?
Possibilitat d’ampliar l’activitat:
Per tal de dur a terme un estudi una mica més
precís de la generació de residus a l’escola, cal
fer la recollida de dades diàriament durant una
setmana i obtenir, finalment, una mitjana de
dades.
Si es vol fer un estudi del percentatge de
recollida selectiva de l’escola, es demanarà a
l’alumnat que reculli, en l’espai que se li ha
assignat, el contingut dels diferents tipus de
contenidors en bosses separades i retolades amb
el nom del contenidor. Amb els càlculs del pes de
cada fracció, es calcularà el percentatge respecte
al total de residus recollits a cada espai i al total
del centre (vegeu l’Activitat 3 de Secundària).
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2. UNA CIUTAT A L’ESCOLA?
Així com, d’una banda, és evident que a casa vostra es generen residus, i és
molt possible que més d’un de vosaltres sigui l’encarregat d’anar a llençar les
escombraries cada vespre, d’una altra, potser no és tant evident per a vosaltres
que també a l’escola es generen moltes escombraries i de molts tipus diferents.
Penseu, entre tots, en quins espais de l’escola es poden generar residus i
escriviu-ne una llista en aquest quadre. Poseu-hi al costat el tipus de residus
que creieu que es genera a cada lloc:
Residus que s’hi generen

Components del grup

primària

Espai de
l’escola

Per comprovar-ho, us heu d’organitzar en grups (tants grups com espais heu
escrit). Apunteu els noms de les persones que estudiaran cadascun dels espais
de la taula anterior.
Ara, per grups, heu de desplaçar-vos a l’espai escollit i recollir-hi totes les
escombraries que hi trobeu (de terra, les papereres, etc.). Per fer-ho utilitzeu
els guants i les bosses d’escombraries que heu portat de casa vostra.
Quan torneu a la classe ompliu la taula de dades següent i feu un diagrama
sectorial amb les dades obtingudes:
Fracció

Pes (grams)

Paper
Envasos i embalatges
Matèria orgànica
Vidre
Altres
TOTAL
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%

Anoteu quins són els altres residus que ha trobat el vostre grup:

Ara, feu el mateix però feu servir tots els residus que heu trobat en conjunt:
Fracció

Pes (grams)

%

Paper
Envasos i embalatges
Matèria orgànica
Vidre
Altres
TOTAL

primària

Anoteu quins són els altres residus que heu trobat en conjunt:

Tot i que les dades que heu obtingut s’allunyen molt de ser un estudi exhaustiu
sobre la generació de residus a la vostra escola, segur que us poden aportar un
munt d’observacions en les quals no havíeu pensat mai abans.
A quines conclusions podeu arribar en funció dels residus que heu trobat?

Quin és el residu majoritari? Per què creieu que ho és?

Quin és el residu minoritari? Per què creieu que ho és?
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Penseu que a l’escola es generen altres residus que no heu trobat en les
vostres mostres? Quins? Per què no n’heu pogut recollir cap?

Finalment, compareu la llista de residus que heu trobat a l’escola amb la llista
de residus que es generen a la ciutat. Quines semblances o diferències hi
trobeu?

Material per a l’alumnat
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Anoteu altres observacions que considereu interessants:

3. QUI FA QUÈ?
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Identificar els diferents residus que es generen i les persones de la comunitat educativa que els genera.
• Conèixer quin tipus de recollida existeix al centre per a cada tipologia de
residus.
• Conèixer si l’escola utilitza sistemes de recollida de residus de la ciutat
(deixalleria mòbil, deixalleria municipal).
• Aprendre a dissenyar entrevistes.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Entrevistes i elaboració d’un mural

primària

DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Educació artística, visual i plàstica
MATERIAL NECESSARI:
• Càmera fotogràfica
• Paper d’embalar
• Retoladors gruixuts
• Cola adhesiva
• Plànol de l’escola
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
L’alumnat ha de relacionar cada tipus de residus generats a l’escola amb les
persones que els generen. Un cop identificades, hauran d’anar a parlar amb
totes i preguntar-los què fan amb aquests residus. Les persones i els residus, i també els sistemes de recollida, es fotografiaran per tal de realitzar
un mural amb les conclusions de tots els grups.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
El professorat demanarà als alumnes que facin una llista de tots els residus que
es generen a l’escola (són tots els que s’han identificat en l’Activitat 1) i que
escriguin al costat de cada residu quines persones de la comunitat educativa
poden generar cadascun d’aquests residus.
Una vegada identificades totes les persones o col·lectius generadors de residus,
s’hauran de fer grups per poder-los anar a visitar.
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Entre tots hauran de pensar què preguntaran a cada generador de residus.
Quan vagin a entrevistar aquestes persones, hauran de fotografiar tot el que els
sembli d’interès relacionat amb els residus per tal de poder confeccionar,
posteriorment, un mural per a la classe que reculli un resum amb les respostes
més interessants de les persones que hauran entrevistat.
Algunes preguntes poden ser:
• Quina és la tasca que realitzeu dins de l’escola?
• Quins materials utilitzeu?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

el medi ambient?
Us preocupa el tema dels residus? Per què?
Intenteu generar pocs residus? Com?
Per què creieu que és o no important generar pocs residus?
Reutilitzeu els materials abans de llençar-los? Com?
On llenceu els residus?
Hi ha contenidors de recollida selectiva a l’escola?
Penseu que n’hi hauria d’haver més? Per què?
Quin tipus de contenidors de recollida selectiva són necessaris a l’escola?
Per als materials de l’escola que heu de llençar, heu utilitzat alguna vegada
la deixalleria municipal? Quines avantatges i quins inconvenients té aquest
servei?
Coneixeu la deixalleria mòbil? L’heu utilitzat alguna vegada? Penseu que
seria útil per a l’escola que periòdicament passés a recollir residus?
Si haguéssiu de plantejar propostes de millora per a la gestió dels residus
a l’escola, què proposaríeu?

Aquesta llista es podrà completar, ampliar o reduir amb les aportacions dels
alumnes.
El mural amb les conclusions es podrà estructurar de la manera següent:
Persona / Activitat / Materials / Consum ecològic / Reducció / Reutilització /
Recollida selectiva / Deixalleria / Propostes de millora
Finalment es plantejarà a l’alumnat que ompli un quadre-resum sobre els
residus que es generen a l’escola, els contenidors que hi ha per a cada residu, la
seva localització i la persona encarregada de fer-ne el manteniment. El
professor haurà d’orientar l’alumnat sobre la persona a qui caldrà que vagin a
demanar informació sobre el manteniment dels contenidors. A continuació es
facilitarà a l’alumnat informació sobre la gestió dels residus a les escoles de
L’Hospitalet.
D’altra banda, el professor facilitarà a cada grup un plànol de l’escola perquè
localitzi on estan situats els diferents contenidors i papereres.
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• Quan compreu els materials, teniu en compte que siguin respectuosos amb

Taula de la gestió dels residus a les escoles de L’Hospitalet de Llobregat
L’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha adoptat el paper d’intermediari
entre els centres escolars i les plantes de tractament per a la gestió dels
residus que s’hi generen:
Residu

Telèfon contacte

Gestió

Paper i cartró

Secció de Sanejament.
Àrea de Serveis
Municipals
93 338 07 45
Secció de Sanejament.
Àrea de Serveis
Municipals
93 338 07 45

Contenidors facilitats i
buidats per l’empresa
concessionària del servei.
Servei gratuït
Contenidors facilitats i
buidats per l’empresa
concessionària del servei.
Servei gratuït
Contenidors de recollida
situats a la via pública.

Deixalleria 93 336 30 06
Deixalleria mòbil
http://www.l-h.es/cat/
urbanisme/
mediambient.asp
Secció de Sanejament.
Àrea de Serveis
Municipals
93 338 07 45
Deixalleria 93 336 30 06
Deixalleria mòbil
http://www.l-h.es/cat/
urbanisme/
mediambient.asp
Junta de Residus
93 567 33 00

El centre escolar s’encarrega
del seu trasllat
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Piles

Vidres, llaunes, brics
i envasos en
general, bosses de
plàstic, matèria
orgànica
Fluorescents, tòners,
clixés

Mobles vells: taules,
cadires

Vernissos,
pintures...

Productes químics

Ordinadors i
productes
electrònics

Mòbils

Deixalleria 93 336 30 06
Deixalleria mòbil
http://www.l-h.es/cat/
urbanisme/
mediambient.asp
BIOTEL
902 36 77 09

Medicaments

L’Ajuntament s’encarrega de
la seva recollida. Servei
gratuït
El centre escolar s’encarrega
del seu trasllat

El centre escolar ha de
contactar amb l’Agència de
Residus de Catalunya
El centre escolar s’encarrega
del seu trasllat

Contenidors facilitats i
buidats per l’empresa
concessionària del servei.
Servei gratuït
El centre escolar s’encarrega
de dur els medicaments
caducats a les farmàcies

Font: Grup de Treball d’Educació Ambiental d’El Casalet – Moviment d’ensenyants de l’Hospitalet,
2006.
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3. QUI FA QUÈ?
Som conscients que a l’escola es produeixen molts residus. Però qui produeix
què? Tothom genera els mateixos residus? O bé, els residus depenen de
l’activitat de cada persona?
Penseu entre tots quins col·lectius diferents de persones conviuen a l’escola i
quina activitat realitzen. Ompliu el quadre següent, amb els col·lectius i els
residus que penseu que generen:
Residus

primària

Col·lectius

Dividiu-vos en grups. Cada grup s’ha d’encarregar d’un o més col·lectius. Es
tracta d’anar a parlar amb les persones escollides i fer una breu entrevista en la
qual els pregunteu sobre la seva activitat, els materials que utilitzen, els residus
que generen i el lloc on dipositen aquests residus.
Escolliu, entre tots, les preguntes que fareu. Alguns temes que poden sortir a
l’entrevista són:
• Utilització de materials o productes respectuosos amb el medi ambient
• Esforços o accions per reduir els residus
• Reutilització de materials
• Els residus són un problema per al medi ambient
• Proposta de millora de la gestió dels residus a l’escola

i totes aquelles altres preguntes que considereu importants de realitzar.
Quan aneu a visitar cadascun dels generadors de residus podeu fotografiar: la
persona que entrevisteu, l’espai de treball, els materials que utilitza, els residus
que genera, i el sistema de recollida utilitzat (contenidors, papereres, etc.),
entre d’altres.
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Després de fer totes les entrevistes, recolliu les diferents respostes en una
taula. Aquesta taula us serà d’utilitat per confeccionar el mural amb les
conclusions de totes les entrevistes als diferents generadors de residus.
El mural, a més de les fotografies que haureu realitzat, podria incloure els
temes següents:
• Persones
• Activitats
• Materials utilitzats
• Productes de consum ecològic
• Accions de reducció
• Reutilització de materials
• Recollida selectiva
• Ús de la deixalleria
• Propostes de millora

primària

• Els residus són un problema ambiental?

Per finalitzar l’activitat ompliu la taula següent amb les dades que heu obtingut.
Les dades sobre qui s’encarrega de fer el buidat de cadascun dels contenidors
les haureu de demanar a la persona de l’escola que ho fa.
Les dades sobre la localització dels diferents tipus de contenidors i papereres
les haureu d’obtenir tot observant els diferents espais, i després anotar-les en
un plànol de l’escola. Ja teniu més feina, detectius!
Residus que
es generen
a l’escola

Contenidors
específics

Cada quan
es buiden

Localització dels
contenidors

El plànol de l’escola amb la localització dels diferents contenidors és un element
més que podeu aprofitar per omplir de continguts el vostre mural. Cada tipus
de contenidor l’haureu de senyalitzar amb un color diferent.
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4. TOTS HI TENIM MOLT A DIR
I MOLT A FER
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’Acció
NIVELL PROPOSAT: Primària

TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Debat
DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de les propostes de millora
• Fotocòpies de la Fitxa d’Acció
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
En aquesta activitat, i després de conèixer com es gestionen els residus a
l’escola, l’alumnat ha de pensar en propostes de millora que puguin ser
aplicables. A través del debat s’arribarà a una llista de les deu propostes
prioritàries. Per a cada proposta s’haurà d’omplir una fitxa descriptiva.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Una vegada l’alumnat ja ha conegut quins residus es generen al centre, qui els
genera, com es gestionen i qui els gestiona, ha arribat el moment de plantejar
propostes de millora a tot aquest sistema.
El professor demanarà a l’alumnat que, en grups de quatre o cinc persones,
pensi en una llista de deu propostes per a la millora de la gestió dels residus a
l’escola (és important també incorporar propostes de reducció dels residus i de
compra responsable).
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primària

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Fer una llista de propostes d’acció per millorar la gestió dels residus al
centre educatiu.
• Introduir criteris de consum ecològic i sostenible en els productes que
compra el centre educatiu.
• Promoure la reducció de la generació de residus al centre educatiu.
• Millorar els sistemes de recollida de residus i ampliar-los si s’escau.
• Assegurar el tractament correcte dels residus que es generen al centre
educatiu.
• Millorar la gestió de residus en l’àmbit domèstic.

Posteriorment es posaran en comú les deu propostes de cada grup i, a través
del debat, es concretaran les deu propostes que poden ser més importants o
prioritàries.
Per a cadascuna de les accions consensuades hauran d’omplir una Fitxa d’Acció.
L’alumnat haurà de prioritzar les propostes. És a dir, ordenar-les de la més
important i factible de realitzar a la menys important o més difícil de dur a
terme. Se n’haurà de tenir en compte la dificultat d’aplicació, el temps
d’execució, els costos, etc.
La informació que caldrà completar a la Fitxa d’Acció és la següent:
• Quines persones necessitarem? (recursos humans necessaris: tècnics o
•
•

primària

•
•
•
•

professionals, persones no especialitzades...).
Quins materials utilitzarem? (recursos materials: elements, materials,
aparells i instruments...).
Quants diners necessitarem? (recursos econòmics: cost de preparació, de
realització i manteniment de la millora).
Qui hi estarà implicat? (persones implicades).
Quan ho farem? (període d’implantació, d’execució i d’obtenir millores).
Què esperem de les millores? (millora esperada i repercussió per a les
persones, per al centre i per a l’ambient).
Observacions: dificultats i oportunitats (cultura del centre, campanyes
d’institucions, beques i ajuts, persones aprofitables...).

De la llista resultant, l’alumnat es comprometrà a vetllar per l’aplicació, el
seguiment i l’avaluació de les cinc primeres accions.
Caldrà definir els indicadors de valoració de les accions. Cal tenir en compte el
major nombre d’aspectes possible a l’hora de valorar les propostes. Per a l’èxit
de les millores és molt important que la valoració de les propostes sigui al més
ajustada i realista possible, ja que una desviació important entre el que es
proposa i el valor real que tindrà per al centre o les possibilitats de portar-la a
terme, ja sigui per desconeixement o per error, conduiria a un Pla d’Acció
impossible o ineficient.
El professorat proposarà de crear una Comissió en la qual s’impliquin diferents
membres de la comunitat educativa i en la qual totes les persones que en
formin part es coresponsabilitzin de fer realitat les cinc accions que han escollit
els alumnes. Aquesta comissió haurà de tenir poder decisori sobre pressupostos
i millora d’infraestructures de l’escola. També serà l’encarregada de validar i
aprovar les cinc accions que proposa l’alumnat.
Per finalitzar, el professorat demanarà a l’alumnat que facin un esforç per
adaptar les deu accions de millora que havien escollit inicialment a l’àmbit
domèstic. És a dir, quines millores en la gestió familiar dels residus es podrien
introduir a casa seva. Individualment, cada alumne s’haurà de comprometre a
realitzar-ne un mínim de cinc.
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primària

Per tal que quedi constància d’aquest compromís, el professorat podrà demanar
un breu treball, a nivell personal, on cada alumne descrigui quina gestió de
residus es realitza actualment a casa seva: quins contenidors de residus tenen
(si separen les diferents fraccions de residus i quines), on llencen les
escombraries i qui és l’encarregat habitual de fer-ho, si utilitzen alguna mesura
per reduir els residus, si reutilitzen algun producte, si utilitzen productes de
consum ecològicament responsable i quins avantatges i inconvenients es pot
trobar cada alumne per aplicar les cinc mesures de millora que ha escollit. El
treball també pot incloure què opinen els diferents membres de la família sobre
la necessitat de reduir el volum de residus i de recollir-los selectivament, i un
petit reportatge fotogràfic on quedi constància de les mesures de millora que
s’han realitzat.
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4. TOTS HI TENIM MOLT A DIR
I MOLT A FER
Ha arribat l’hora de passar a l’acció. Ja coneixeu quins residus es generen a la
vostra escola, qui genera aquests residus, com i on es recullen, etc. Ara és el
moment que, a partir de tota aquesta informació, penseu quines millores caldria
fer a l’escola per reduir els residus que es produeixen i, d’altra banda, millorarne la gestió.
En grups de 4 o 5 persones penseu en deu accions que es poden fer al centre
per millorar la gestió dels residus (penseu també en temes com la reducció dels
residus i l’adquisició de productes ecològics).
Propostes del grup:
1.

primària

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poseu en comú les propostes de cada grup i a través del debat busqueu les deu
propostes en què estigueu d’acord. Per a cada acció ompliu la Fitxa d’Acció on
es demana una breu descripció de l’acció, el temps que es necessita per dur-la a
terme, el grau de dificultat, el cost econòmic que representa, les persones que
hi estan implicades, etc.
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En funció de tots aquests criteris ordeneu les deu mesures que heu proposat
de més a menys important.
Mesures prioritzades i consensuades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.

Quines són les cinc accions prioritàries que proposeu que el centre es
comprometi a dur a terme?
1.
2.
3.
4.
5.

Material per a l’alumnat
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primària

8.

Ara penseu, individualment, com gestioneu els residus a casa vostra i intenteu
traslladar les deu accions anteriors a l’àmbit domèstic. Podeu adaptar-les o
modificar-les si cal.
Mesures domèstiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

primària

8.
9.
10.
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FITXA D'ACCIÓ
NÚMERO DE
L'ACCIÓ
TÍTOL

Espais afectats

Què farem?

Quines persones
necessitarem?

primària

Quins materials
utilitzarem?
Quants diners
necessitarem?
Qui hi estarà
implicat?
Quan ho farem?

Qui ho farà?
Qui ho
controlarà?
Què esperem de
les millores?
Com
controlarem les
millores?
OBSERVACIONS
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5. L’AUCA DELS RESIDUS
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’Acció
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Realitzar una auca com a acció de sensibilització i de conscienciació de
tots els membres de l’escola.
• Difondre propostes de reducció dels residus i de consum sostenible.
• Fomentar, a l’escola i a casa, l’hàbit de separar els residus i dipositar-los
correctament als contenidors de recollida selectiva.
• Fomentar la creativitat i l’expressió artística.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Realitzar una auca

primària

DURADA: Una sessió
MATERIAL NECESSARI:
• Colors
• Tisores
• Cartolina DIN-A3
• Diccionaris llengües estrangeres que es treballin a l’escola
• Caixa de cartró
• Cola adhesiva
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Llengua catalana
• Educació artística, visual i plàstica
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Reduccions dels dibuixos que faci l’alumnat per tal de poder muntar
l’auca.
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
En aquesta activitat, i després de conèixer com es gestionen els residus a
l’escola, l’alumnat ha de pensar en propostes de millora, relacionades amb
el canvi d’hàbits i de comportaments, que puguin ser aplicables. A través
del debat s’arribarà a una llista de les dotze propostes prioritàries que seran
les que passaran a formar part de l’auca.
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
En aquesta activitat es desenvoluparà un acció concreta per a la millora de la
gestió dels residus a l’escola, principalment a través de la sensibilització i la
conscienciació dels membres de la comunitat educativa, i la difusió d’hàbits i
comportaments favorables a una producció i a una gestió sostenible dels
residus.
Concretament, l’acció consistirà a elaborar una auca amb dotze propostes que
convidin a participar en la correcta gestió dels residus escolars.
En aquesta auca s’exposaran dotze rodolins amb hàbits i comportaments per a
una reducció dels residus i una millora de la gestió dels residus a l’escola.

Posteriorment, es dividiran els alumnes en dotze grups i s’assignarà a cada grup
una de les accions proposades. Cada grup s’encarregarà d’elaborar un rodolí a
partir de l’acció i il·lustrar-lo amb un dibuix.
Es posaran en comú tots els rodolins i cada grup explicarà el dibuix que ha
preparat. Ara tan sols queda muntar l’auca.
El professorat s’encarregarà de fer reduccions dels dibuixos per tal que els
alumnes els puguin muntar en una auca de mida DIN A3.
Cada grup escriurà el seu rodolí amb lletra ben clara sota del seu dibuix.
Al final de l’auca, es destinaran un parell de línies per demanar a les persones
que la llegeixin que adrecin a la classe que ha elaborat aquesta auca, totes les
propostes, idees, suggeriments que tinguin sobre com millorar la gestió dels
residus a l’escola.
Se’n faran fotocòpies en color. Els alumnes s’encarregaran de distribuir-ne una
per aula i de penjar-les als espais de l’escola destinats per a aquest ús.
Paral·lelament, l’alumnat prepararà una caixa de cartró on digui “Bústia de
suggeriments” per anar recollint les aportacions que es vagin rebent.
Es proposa que aquesta activitat tingui continuació a les classes de llengua
estrangera i es tradueixi l’auca als idiomes que es treballin a l’escola. També es
pot fer difusió de l’auca a través dels mitjans interns del centre (butlletins,
pàgines web, etc.).
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primària

Per a la preparació de l’auca, en primer lloc l’alumnat haurà de consensuar
dotze accions favorables a la gestió sostenible dels residus. L’última vinyeta del
rodolí es destinarà a fomentar la participació de totes les persones que llegeixin
l’auca. En aquesta darrera vinyeta es demanarà que tothom hi contribueixi amb
les seves accions individuals.

5. L’AUCA DELS RESIDUS
És tan important fer propostes de millora dels residus a l’escola com aconseguir
que aquesta informació es difongui i aconsegueixi que el màxim de persones
s’impliquin en un projecte comú.
Us proposem elaborar una auca com a instrument de conscienciació i
sensibilització dels diferents membres de la comunitat educativa i que, alhora,
pot complir la funció de fomentar la participació de la gent.
En primer lloc, penseu entre tots, dotze accions que cada persona,
individualment, pot realitzar per a contribuir a la millora de la gestió dels
residus. Us proposem que una de les vinyetes, la darrera, per exemple, la
destineu a demanar a la gent que participi i que s’impliqui a fer del centre un
lloc més respectuós amb el medi.
1.

primària

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dividiu-vos en dotze grups i escolliu una acció per grup. Cada grup, a partir de
l’acció que té assignada, haurà de:
• Elaborar un rodolí amb el contingut de l’acció.
• Il·lustrar el rodolí amb un dibuix representatiu del seu contingut.
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A sota de l’auca, escriviu-hi una frase on es demani a tota la gent que la
llegeixi, que us faci arribar idees, suggeriments i propostes per millorar la
gestió dels residus a l’escola.
Prepareu, amb un caixa de cartró, una bústia de suggeriments per recollir les
diferents propostes que us vagin arribant.

primària

Podeu anotar aquí les propostes que sorgeixin i qui les envia (un alumne, un
professor, personal de manteniment, etc.):

A més de penjar les auques a les diferents classes i per tota l’escola, assegureuvos que en feu arribar a totes les persones que heu entrevistat i als diferents
generadors de residus que vàreu detectar a l’activitat 3.
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6. FUNCIONA???
TIPUS D’ACTIVITAT: Avaluació i seguiment
NIVELL PROPOSAT: Primària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Dissenyar un mètode per a l’avaluació i el seguiment de les accions
prioritàries definides al Pla d’Acció.
• Conèixer la participació i la implicació de la comunitat educativa en el
procés d’aplicació de les accions.
• Calcular indicadors que permetin conèixer els resultats de les accions
realitzades.
• Comprovar la realització de les propostes.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Murals de seguiment

primària

DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Coneixement del medi social
• Coneixement del medi natural
• Matemàtiques
MATERIAL NECESSARI:
• Paper d’embalar
• Retoladors gruixuts de colors
• Gomets de color verd, groc i vermell

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
Per a cadascuna de les accions prioritàries, l’alumnat prepararà un mural i el
penjarà a les parets de la seva aula. Periòdicament es farà el seguiment de
cadascuna d’aquestes cinc accions i se’n calcularan els indicadors associats.
Al mural es marcarà amb gomets de colors l’estat de cada acció.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Per tal de poder fer un seguiment i una avaluació periòdics de l’estat d’execució
de cadascuna de les cinc accions que l’alumnat ha escollit (Activitat 4), es
proposarà fer cinc murals (un per acció) que es puguin penjar a la classe i que
permetin, de manera visual, conèixer el grau d’aplicació del Pla d’Acció. Tot i
que a l’Activitat 4 es van consensuar deu accions prioritàries es va demanar a
l’alumnat que escollís les cinc prioritàries que proposaven que el centre es
comprometés a dur a terme.
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Cadascun dels murals haurà de reproduir la Fitxa d’Acció que es va omplir a
l’Activitat 4, i afegir-hi:
• Els indicadors de seguiment de cadascuna de les accions que es considerin

oportuns.
• Un quadre on es pugui mostrar de manera visual l’estat d’aplicació de
cadascuna de les accions.
• Un quadre on es mostri, de manera gràfica, l’evolució dels indicadors de
seguiment (taules, esquemes, etc.).
L’alumnat recollirà les dades dels indicadors i l’estat d’aplicació de l’acció en la
Fitxa d’Avaluació de les Accions. En el cas que els indicadors d’una mateixa
acció requereixin periodicitats diferents per a la recollida de dades, caldria fer-hi
les modificacions necessàries.

Indicadors sobre residus
• Núm. d’accions dutes a terme pel centre educatiu
• Núm. total de contenidors de recollida selectiva per fraccions
• Núm. de visites a la deixalleria
• Kg. de materials dipositats a la deixalleria
• Núm. de visites a la deixalleria mòbil
• % de recollida de residus per fraccions
• kg. totals de residus recollits
• Criteris de compra ecològica incorporats
• Núm. de persones que realitzen recollida selectiva a casa seva

A continuació s’adjunta una llista orientativa d’indicadors de seguiment que
poden ser utilitzats. Per a cadascun dels indicadors que s’utilitzin s’haurà de
definir la periodicitat del seu càlcul i, per tant, de l’obtenció de dades.
Periòdicament es revisarà l’estat d’aplicació de l’acció i s’enganxarà al quadre
corresponent:
• Gomet verd: si l’acció evoluciona positivament
• Gomet groc: si l’acció no evoluciona
• Gomet vermell: si els indicadors mostren que l’acció realitzada està

aturada o mostra resultats negatius.
Per a cada acció hi ha d’haver un grup de persones responsables de realitzar el
càlcul dels indicadors que es demanen. Aquest grup de persones pot anar
variant periòdicament per tal que tot l’alumnat hi pugui participar.
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• Núm. total de contenidors de recollida selectiva al centre

6. FUNCIONA???
Durant les darreres setmanes heu estat protagonistes de diverses accions
orientades a una reducció dels residus que es generen a l’escola i a millorar-ne
la gestió. D’una banda, heu creat L’auca dels residus i l’heu repartida per tota
l’escola demanant a tots els alumnes la seva participació en la recerca de
propostes de millora. I, d’una altra, us heu compromès a realitzar cinc accions
concretes.
Però després del compromís arriba el moment de l’acció i, per tant, de dur a
terme les accions escollides. Com a promotors d’aquestes accions, heu de
vetllar també per la seva aplicació i conèixer-ne i valorar-ne els resultats.
Us proposem que feu cinc murals, un per a cada acció, i que els pengeu en un
lloc ben visible a la vostra classe.
A cada mural podeu incloure:

primària

• Una reproducció de la Fitxa d’Acció que vau omplir per a cadascuna de les

accions a l’Activitat 4.
• Un quadre per anotar les dades del càlcul dels indicadors que vau escollir
per a cada acció i per a anotar l’estat d’aplicació de l’acció (per mitjà de
gomets).
• Un gràfic que mostri de manera visual l’evolució dels indicadors que heu
calculat.

Al requadre Grau d’aplicació haureu d’enganxar gomets de
colors de la manera següent:
• Gomet verd: si l’acció evoluciona positivament.
• Gomet groc: si l’acció no evoluciona.
• Gomet vermell: si els indicadors mostren que l’acció

realitzada està aturada o mostra resultats negatius.
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FITXA D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS
NÚMERO DE L’ACCIÓ
TÍTOL
S’ha portat a terme?

SÍ

NO

Quan es va portar a
terme?
Qui l’ha portada a
terme?
Qui l’ha controlada?
Quant ha costat?

Diners:
Temps:
Dificultat:

Valor inicial (data

/

/

)

Indicador 1:

primària

Quina era la situació
abans de la millora?

Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:
Quina és la situació
després de la millora
al llarg del temps?

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Data
Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:

Estem satisfets del
resultat?
Què caldria canviar de
la millora realitzada?

MOLT

BASTANT

Què cal fer ara?

OBSERVACIONS
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POC

GENS

Valor 4

primària
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secundària

52

secundària

1. CURSA D’OBSTACLES, A CEGUES!
TIPUS D’ACTIVITAT: Motivació i reflexió
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Introduir la temàtica dels residus de manera entretinguda i suggerent.
• Conèixer les idees prèvies de l’alumnat sobre la temàtica dels residus.
• Incitar les ganes de saber més sobre els residus.
• Implicar l’alumnat en un procés comú de recollida i d’anàlisi
d’informació sobre els residus.
• Donar a conèixer a l’alumnat la gestió municipal dels residus.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Proposta de l’equip directiu
• Joc de cooperació
• Investigació local
DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES
• Ciències experimentals
MATERIAL NECESSARI:
• Carta de l’equip directiu
• Llista de preguntes amb respostes
• Residus de tota mena
• Cordill
• Mocador gran per tapar els ulls

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
L’activitat s’estructura en dues parts, a la primera es presenta una
proposta de l’equip directiu en la qual s’encarrega al grup-classe,
d’elaborar una exposició sobre els residus a l’escola i al municipi per al
dia del Medi Ambient (5 de juny). La segona part de l’activitat consisteix
a conèixer les idees prèvies de l’alumnat a través d’un joc cooperatiu.
RECURSOS COMPLEMENTARIS
El joc de les deixalles. Agència Metropolitana de Residus; Àrea
Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient.
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ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Preparació, amb cordill, del circuit del joc i distribuir-hi els residus.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
El dia abans de realitzar aquesta activitat el professor demanarà a l’alumnat que
porti residus de tota mena de casa seva (això sí, nets!).
El professor repartirà a cada alumne/a una còpia de la carta enviada per l’equip
directiu on s’encarrega a l’alumnat que faci un estudi de la situació actual de la
gestió dels residus que es generen al centre educatiu i dels vincles existents
entre la gestió escolar dels residus i la gestió municipal dels residus.
Davant d’aquesta proposta, el professor plantejarà que l’alumnat expliqui què
sap sobre la gestió dels residus a la ciutat. Però per motivar la implicació de
l’alumnat ho farà a través d’un joc cooperatiu.
Entre tots els alumnes separaran les taules i les cadires de l’aula i faran un
passadís (aproximadament d’un metre i mig d’ample) que limitaran amb uns
cordills. Es repartiran per terra de manera aleatòria els residus que haurà dut
l’alumnat.
Els alumnes es reuniran en grups de quatre o cinc. A cada torn del joc un
alumne es taparà els ulls i la resta del seu grup el guiarà a través de la veu (no
s’hi val tocar-lo) per tal que no trepitgi cap residu i pugui arribar a l’altra banda
del passadís. Si toca algun residu, el professor farà una pregunta que pot
contestar qualsevol membre del grup. Si encerten la pregunta podrà continuar,
si la fallen, tornarà enrera i cedirà el torn a un altre grup. D’aquesta manera es
comptabilitzarà quants membres de cada grup aconsegueixen arribar al final del
passadís.
Llista de preguntes amb respostes per al joc Cursa d’obstacles, a
cegues!

secundària

1.
2.
3.
4.

Quins residus es llencen al contenidor verd? Vidre.
Quins residus es llencen al contenidor blau? Paper i cartró.
Quins residus es llencen al contenidor groc? Envasos lleugers.
Digues tres exemples d’envasos lleugers: llaunes d’alumini o de ferro,
ampolles de plàstic i brics.
5. A L’Hospitalet hi ha contenidor de color marró per recollir la matèria orgànica? No.
6. Com és el contenidor on es recull la matèria orgànica a L’Hospitalet? De
color blanc, amb la tapa taronja i amb dos compartiments.
7. Quins residus es llencen al contenidor bicompartimentat? Matèria orgànica i rebuig.
8. Digues cinc residus que es poden llençar a la matèria orgànica. Restes
de fruita, restes de verdura, restes de carn, restes de peix, sobres
d’infusions, restes de jardineria, tovallons de paper, etc.
9. Hi ha contenidors específics per a la recollida de piles? Sí.
10. Hi ha contenidors específics per a la recollida de medicaments? Sí.
11. Saps dir a quin carrer o zona de L’Hospitalet es troba la Deixalleria? Al
carrer d’Arquimedes.
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12. Saps si a l’Hospitalet existeix el servei de Deixalleria Mòbil? Sí.
13. On s’ha de llençar l’oli que hem utilitzat per cuinar? S’ha de dur a la Deixalleria o a la Deixalleria Mòbil.
14. Saps quin nom rep el fet de triar les escombraries i posar-les al contenidor que correspon? Recollida selectiva.
15. Saps què vol dir la Llei de les tres R? Reduir, reutilitzar i reciclar.
16. Digues tres residus tòxics que hi ha habitualment a casa nostra: productes de neteja, pintures i dissolvents, piles, radiografies i termòmetres, medicaments, etc.
17. Saps si els mobles vells i els electrodomèstics espatllats es poden llençar
al contenidor de rebuig? No, s’han de dur a la Deixalleria o demanar a
l’Ajuntament que els passin a recollir.
18. Saps com s’anomenen els mobles o els electrodomèstics que llencem?
Residus voluminosos.
19. Saps si a la Deixalleria es pot dur la roba vella? Sí.
20. Saps si la fusta es pot dur a la Deixalleria? Sí.
21. Saps si el servei de Deixalleria Mòbil passa a recollir els residus casa per
casa? No.
22. Saps si els telèfons mòbils es poden dur a la Deixalleria? Sí.
23. A la Deixalleria, el vidre d’una finestra i una ampolla de vidre es llencen
al mateix contenidor? No.
24. Què es fa d’una bateria de cotxe que no serveix? S’ha de dur a un taller
de cotxes o la Deixalleria.
25. Desprès de pintar les parets de casa teva, on llences la pintura restant?
S’ha de dur a la Deixalleria.
26. Els residus que es llencen barrejats es reciclen? No.
27. L’ecoparc és un parc d’atraccions ecològic? No.
28. Quin tipus de tractament pot tenir la fracció de deixalles que hem llençat barrejada? Ecoparc, abocador o incineradora.
29. Cada vegada que anem a la Deixalleria hem de pagar? No.
30. A les plantes de compostatge, la matèria orgànica es transforma en
adob? Sí.

El professor demanarà a l’alumnat que faci una llista dels diferents residus que
es produeixen a la ciutat i que, per a cada residu, diguin on es genera, com es
recull, on va a parar i quin tractament rep.

Material per al professorat

55

secundària

Quan finalitza el joc i, per motivar el debat, el professor plantejarà tots els
dubtes que han sorgit a les preguntes del joc. Posteriorment encarregarà a
l’alumnat que, per grups, s’informin de com es recullen els residus a la ciutat de
L’Hospitalet i quina gestió se’n fa.

1. CURSA D’OBSTACLES, A CEGUES!
L’equip directiu del centre us ha adreçat aquesta carta en què us proposa que
us impliqueu en l’elaboració d’una exposició per a l’escola. Llegiu-la atentament
i contrasteu-ne el contingut amb els companys:
Benvolguts alumnes,
Enguany l’equip directiu del centre ha decidit celebrar el Dia del Medi
Ambient, el proper 5 de juny, d’una manera molt especial: volem dedicar
aquesta celebració a reflexionar sobre la problemàtica dels residus i el
paper del nostre centre educatiu en la seva generació.
Però per fer-ho ens cal, en primer lloc, conèixer quin tipus de materials
consumim, quin ús en fem, quins residus generem i què fem d’aquests
residus. Tota la comunitat educativa que convivim en aquesta escola tenim
molt a dir sobre els nostres hàbits i actituds en relació a la protecció del
nostre entorn i, per tant, sobre com gestionem de manera individual i
també de manera col·lectiva els residus del centre.
És per tots aquests motius que us volem demanar la vostra participació en
l’organització d’aquest acte. Concretament, ens agradaria que, entre tota la
classe, elaboréssiu una exposició sobre les deixalles al nostre centre, que
serà exposada durant el Dia del Medi Ambient. A més, pot ser un bon
moment perquè feu propostes que permetin millorar la gestió dels residus
que estem realitzant.
Esperem que us animeu a participar-hi.

L’equip directiu
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Davant d’aquesta proposta, us heu plantejat mai què sabeu dels residus? Us
plantegem un joc perquè comenceu a pensar-hi. Fareu la Cursa d’obstacles a
cegues, en la qual haureu de sortejar diferents residus escampats per terra.
Cada vegada que en toqueu un haureu de respondre a una qüestió sobre els
residus a la ciutat i a l’escola.
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Durant el joc apunteu al quadre següent les preguntes i les respostes que
desconeixíeu o que més us han sobtat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aquest és un quadre de control per portar el recompte del nombre d’alumnes
que han aconseguit arribar al final del passadís dels residus (podeu fer el
recompte amb palets):
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

Passadís
superat!

Davant dels resultats del joc i de la llista de preguntes i respostes que han anat
sorgint durant el joc, poseu en comú amb la resta del grup els aspectes
següents:
• Què és el que sabíeu de fa temps?
• En quins temes teníeu un coneixement erroni o poc complet?
• Què és el que més us ha sorprès?
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• Ha sorgit algun tema del qual no havíeu sentit a parlar mai abans?

Feu una llista de tots els residus que es generen a la ciutat (penseu en casa
vostra, els comerços del barri, l’escola, etc.)
Tipus de residus

Generadors dels residus
-

-

Per grups, informeu-vos sobre quina gestió dels residus es fa al vostre municipi.
Concretament, per a cadascun dels residus anteriors, heu d’esbrinar on es
recull, on es porta i quin tractament rep.
On es recull

On es porta

Tractament

secundària

Nom del residu
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2. TOT CERCANT-NE L’ORIGEN
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Identificar els diferents agents generadors de residus de l’escola i els
tipus de residus que s’hi produeixen.
• Conèixer la percepció dels diferents components de la comunitat
educativa sobre la generació i la gestió dels residus a l’escola.
• Conèixer la percepció d’una mostra de ciutadans sobre la generació i la
gestió dels residus a la ciutat i també a l’escola.
• Analitzar i interpretar els resultats obtinguts a l’enquesta de la comunitat
educativa i fer-ne una comparativa amb les dades obtingudes de les
enquestes a ciutadans.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Treball de camp
DURADA: Dues sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Matemàtiques
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de l’enquesta
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
A la primera sessió, amb el suport del professorat, l’alumnat prepara dues
tipologies d’enquestes diferents per conèixer la generació de residus, una
per als membres de la comunitat educativa i l’altra destinada a
representants de la ciutadania.
A la segona sessió, s’analitzen els resultats obtinguts a les enquestes i
s’interpreten en forma de gràfics i esquemes que s’utilitzaran posteriorment
per a l’exposició sobre els residus a l’escola.

Llobregat:

http://

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
L’activitat Tot cercant-ne l’origen es divideix en dues sessions, a la primera els
alumnes, per grups, prepararan una enquesta i decidiran a quins membres de la
comunitat educativa farà l’enquesta cada grup.
En primer lloc, els grups pensaran una proposta d’enquesta. Posteriorment, la
posaran en comú amb les propostes dels companys i faran una llista de
Material per al professorat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS PER AL PROFESSORAT
Servei de recollida de residus a L’Hospitalet de
www.canal-h.net/diari/setmana/neteja/portada.php

preguntes consensuada. En els casos que s’escaigui, els grups podran afegir-hi
preguntes específiques dirigides a l’activitat de la persona a qui s’adrecen.
Es proposarà fer l’enquesta a membres de la comunitat educativa (un mínim de
dues enquestes per cada grup destinatari): AMPA, professorat, equip directiu,
alumnat, personal de neteja, personal de manteniment, personal de la cuina,
administratius, etc.
Per a les enquestes destinades a l’alumnat, es proposarà que s’esculli una
classe de cada curs i que, després d’acordar el dia i l’hora amb el professor
corresponent, es reparteixin còpies de l’enquesta entre tots els alumnes de la
classe escollida i es demani que l’omplin per a un estudi que s’està fent a
l’escola.
S’explicarà a tots els destinataris de l’enquesta que els resultats es mostraran
en una exposició sobre els residus a l’escola que s’està preparant.
Per finalitzar la sessió, els alumnes es distribuiran per parelles i es faran
mútuament l’enquesta.
A més de fer l’enquesta als membres de la comunitat educativa, cada alumne
escollirà cinc persones del seu entorn familiar o d’amistats per fer-li l’enquesta.
El professor indicarà quin dia han de portar totes les enquestes realitzades.
La segona sessió en què s’ha estructurat aquesta activitat consistirà a posar en
comú les dades de totes les enquestes i analitzar-ne els resultats. El tractament
de les dades s’haurà de realitzar de manera visual i esquemàtica de manera que
els resultats puguin ser mostrats gràficament a l’exposició.
L’enquesta que es proposa a continuació servirà per completar o ampliar
l’enquesta que elaborin els alumnes. Posteriorment, la resultant caldrà adaptarla a un context urbà perquè es pugui utilitzar fora del centre educatiu (familiars,
amics, botiguers del barri, etc.).
Dades de l’enquestat/da:

secundària

Home o dona
Edat: menys de 12 anys
entre 12 i 25
entre 25 i 65
més de 65 anys
Professió
Dades generals sobre la problemàtica dels residus:
• Penses que la generació de residus és un problema ambiental? Per què?
• Quins altres problemes ambientals coneixes?
• Creus que és important que es promoguin hàbits per a una gestió

responsable i eficient dels residus? Per què?
• Quins creus que han de ser aquests hàbits o actituds?
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Dades sobre l’activitat a què es dedica i els residus que genera:
• Quina és la teva tasca dins de la comunitat educativa?
• Quines activitats desenvolupes?
• Quins materials utilitzes a l’escola?
• Qui s’encarrega de comprar aquests materials?
• Quan es compren aquests materials es fa servir algun criteri de compra
•
•

•
•
•
•
•
•

ecològica?
Quins residus generes en la teva activitat?
Fas servir algun tipus de mesura per reduir la quantitat de materials que
consumeixes? (per exemple, reutilitzar materials com el paper, utilitzar les
dues cares del paper, etc.).
On llences els residus que generes?
Separes algun tipus de residu abans de llençar-lo?
Utilitzes algun contenidor específic per a la recollida d’algun residu?
Saps què es fa dels residus que llences?
Utilitzes la Deixalleria de la ciutat?
Quins dels residus que generes creus que es podrien dur a la Deixalleria?

Propostes de millora per a la gestió dels residus:
• Com creus que podries millorar la gestió dels residus que generes?
• Creus que caldrien més contenidors de recollida selectiva? Quins?
• On t’agradaria que estiguessin situats els contenidors?
• Si la Deixalleria Mòbil passés prop del centre, quins residus hi duries?
• Quin tipus d’informació creus que caldria difondre per potenciar els hàbits

secundària

de reducció de residus i la seva correcta gestió?
• Altres propostes o demandes per a la millora de la gestió dels residus al
centre educatiu.
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2. TOT CERCANT-NE L’ORIGEN
Les persones actuem segons uns comportaments que hem adquirit, uns
costums i uns hàbits. Però què hi ha darrera de cada acció? Totes les accions
que fem estan d’acord amb allò que pensem? O de vegades no som prou
conscients dels nostres actes?
Us proposem que feu un estudi de la percepció que tenen les diferents persones
que componen la comunitat educativa sobre la problemàtica ambiental que
suposa la generació de les deixalles i sobre la gestió de les deixalles del centre
educatiu.
En primer lloc, identifiqueu els agents que formen la comunitat educativa i
assigneu quin grup s’encarregarà de fer l’enquesta a cadascun dels agents.
Noms del grup

secundària

Agents comunitat educativa
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Prepareu, per grups, una enquesta genèrica que es pugui utilitzar per a tots els
agents de la comunitat educativa. Si creieu que és important plantejar alguna
pregunta específica per a l’agent que us ha tocat enquestar, poseu-la a part.
Poseu en comú les diferents enquestes que heu plantejat en grups i acordeu
finalment les preguntes definitives. Escriviu l’enquesta que heu fet entre tota la
classe:
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Abans de començar a enquestar totes les persones que heu escollit, feu grups
de dues persones i feu-vos l’enquesta mútuament. Tots vosaltres formeu part
de la comunitat educativa i, per tant, també cal que contesteu l’enquesta.
També haureu d’escollir cinc persones que conegueu i que no estudiïn amb vosaltres (familiars, amics, etc.) i fer-los l’enquesta.

secundària

Quan hagueu realitzat totes les enquestes, feu un buidat de totes les respostes.
És convenient que les dades que obtingueu les treballeu per obtenir-ne gràfiques i esquemes que podreu utilitzar per a l’exposició que esteu preparant.
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3. UNA CIUTAT A L’ESCOLA?
TIPUS D’ACTIVITAT: Diagnosi
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Conèixer la varietat i la tipologia de residus que es generen a l’escola.
• Identificar els diferents agents generadors de residus de l’escola.
• Assimilar els processos de generació i de tractament dels residus que es
donen a la ciutat i a l’escola.
• Valorar la importància d’adquirir hàbits per a una gestió dels residus
responsable tant a la ciutat (a nivell domèstic) com a l’escola.
• Aprendre a realitzar càlculs relacionats amb els residus.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Treball de camp
• Entrevista
DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES
• Ciències experimentals
• Matemàtiques
MATERIAL NECESSARI:
• Guants
• Bosses d’escombraries
• Balances
• Calculadores

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat l’alumnat es divideix en tres grans grups, que
treballaran tres aspectes diferents: el consum de productes i la reducció
dels residus, la generació de residus al centre educatiu i el tractament dels
residus del centre.
INFORMACIÓ D’INTERÈS PER AL PROFESSORAT:
Els materials fungibles són productes que es compren sovint ja que tenen
una vida curta i cal reposar-los periòdicament. Alguns exemples són:
bolígrafs, llapis, gomes d’esborrar, maquinetes, clips, retoladors, correctors,
cinta adhesiva, guixos, carpetes, bombetes, fluorescents, etc.
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ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de l’entrevista a les persones responsables de comprar
material a l’escola.
• Fotocòpies de la tipologia i quantitat de residus recollits per espais i per
contenidors de recollida selectiva.
• Fotocòpies del tipus de contenidors i gestió dels residus.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
El professor demanarà als alumnes que escullin un grup de treball i anotin els
membres del grup al requadre corresponent.
El primer grup investigarà quin tipus de productes s’utilitzen a l’escola i si se
segueix algun criteri ambiental a l’hora de comprar-los. Aquest grup haurà de
localitzar la persona o el grup de persones del centre que s’encarrega de
comprar cadascun dels productes i fer-li una breu entrevista. Entre aquestes
persones també s’haurà d’entrevistar algun alumne, ja que compra el seu
material: paper, carpetes, bolígrafs, etc.
A continuació es fa una proposta de preguntes per a l’entrevista i també una
proposta de quadre per recollir els resultats de la entrevista.
Entrevista a les persones responsables de comprar material per a
l’escola:
Orientacions per a l’entrevista:
• Quin és el seu càrrec o ocupació dins de l’escola?
• Quins materials s’encarrega de comprar?
• On els compra?
• Quins criteris fa servir per escollir els productes?
• Utilitza algun criteri de compra ecològica (reducció dels residus, materials
respectuosos amb el medi ambient, materials reutilitzables o reciclables,
etc.)
Taula de recollida de dades:
S’haurà de fer un quadre com aquest per a cada tipus de productes que
s’utilitzen a l’escola: materials fungibles, moles, aparells electrònics (ordinadors,
impressores, fotocopiadores...), piles, material de manteniment (pintures,
vernissos, dissolvents, etc.), productes de neteja, productes de laboratori,
productes alimentaris, begudes (esbrinar si hi ha màquines expenedores de
begudes), material esportiu, productes de jardineria, i tots aquells productes
que s’identifiquin com a materials que es consumeixen al centre.
Un exemple de quadre seria el següent:
Materials
fungibles

Criteris de compra ecològica

Característiques
del residu que
generen
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Bolígrafs
Carpetes
Correctors
Guixos
Bombetes
Tòner
Fluorescents

66

Material per al professorat

El segon grup investigarà la quantitat de residus de cada tipologia que es
generen al centre educatiu. Per fer-ho es dividiran en grups, cada grup escollirà
un espai concret del centre i recollirà els residus que hi hagi a les papereres que
li corresponen i, si s’escau, a terra. Per a cada tipus de contenidor (papereres o
contenidors selectius), els grups utilitzaran una bossa diferent i n’anotaran la
procedència a la bossa. Quan hagin recollit tots els residus, pesaran el contingut
de cada bossa i n’anotaran les dades a la Taula de recollida de dades per a
contenidors de recollida selectiva.
Seguidament ajuntaran tots els residus recollits dels diferents espais, els
classificaran per fraccions i les pesaran. Els resultats es recolliran a la Taula de
recollida de dades per espais. Aquesta operació es repetirà cada dia durant la
setmana assignada.
El tercer grup analitzarà quin és el sistema de recollida actual que hi ha al
centre:
• Poden preparar una entrevista al consell escolar on es parli sobre quina és
la política del centre sobre la reducció, la producció i el tractament dels
residus (per exemple, si s’utilitza paper reciclat, si hi ha contenidors
específics per a diferents fraccions, si es porten els residus que ho
requereixen a la Deixalleria, etc.).
• En un plànol del centre educatiu han de localitzar tots els contenidors i
papereres que hi ha. Es pot utilitzar una llegenda amb colors per indicar
quin tipus de contenidor hi ha i què s’hi recull.
• En un quadre a part, han d’explicar en quin estat han trobat els
contenidors (poc, molt, massa plens) i qui s’encarrega de fer-ne el buidat i
amb quina periodicitat. També hauran de conèixer què es fa dels residus
que hi ha a cada contenidor.
• Preguntaran si s’utilitza el servei de Deixalleria i en quines ocasions. Què
es fa del material informàtic que ja no serveix? I del mobiliari? I dels
productes del laboratori? I dels productes de neteja? I dels medicaments?
Els resultats del tercer grup es poden recollir a la Taula tipus de contenidors i
gestió dels residus.

secundària

Cada grup haurà de presentar els resultats obtinguts de manera gràfica i
esquemàtica perquè aquesta informació pugui ser presentada a l’exposició que
estan preparant.
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3. UNA CIUTAT A L’ESCOLA?
Ja fa molts i molts dies que entreu i sortiu del vostre centre, i és possible que
penseu que ja coneixeu què passa al darrera de cada porta i a cada espai
d’aquest edifici, però n’esteu segurs? Vet aquí una proposta per endinsar-vos en
un món prou desconegut per a vosaltres com és el fons del cubell
d’escombraries de l’escola i, per extensió, la gestió dels productes que s’utilitzen
al centre i la gestió de les deixalles. Per fer-ho us dividireu en tres grans grups.
Escolliu-ne un i anoteu en aquest quadre els membres que investigaran cada
temàtica:
Aspectes
relacionats amb els
residus
1. El consum de
productes i la
reducció dels residus

Nom dels components del grup

2. La producció de
residus al centre

3. La gestió dels
residus del centre

El primer grup investigarà quin tipus de productes s’utilitzen a l’escola i si se
segueix algun criteri ambiental a l’hora de comprar-lo. Aquest grup haurà de
localitzar la persona o grup de persones del centre que s’encarrega de comprar
cadascun dels productes i fer-li una breu entrevista. Prepareu l’entrevista amb
ajut del professorat i busqueu la persona o persones responsables de la compra.

Responsable

secundària

Productes
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Una cop fetes les entrevistes, ompliu un quadre-resum on apareguin els
productes, els criteris de compra ecològica i les característiques dels residus que
es generen.
El segon grup investigarà la quantitat de residus de cada tipologia que es
generen al centre. Per fer-ho dividiu-vos en grups i escolliu a quin espai del
centre voleu treballar (completeu els espais d’acord amb els equipaments del
vostre centre). Us haureu de posar d’acord amb les persones que fan
habitualment la recollida de les papereres i dels contenidors.
Espais del centre

Grup responsable

Pati
Passadissos
Aules
Laboratori
Cuina i menjador
Gimnàs i vestidors
Biblioteca
Sala de professors

secundària

Amb les vostres observacions ompliu la Taula de recollida de dades per espai, i
la Taula de recollida de dades per contenidors de recollida selectiva que teniu a
continuació.
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%

Pes

%

Dimarts
Pes

%

Dimecres
Pes

Dijous
%

Pes

%

Divendres

* Els residus tòxics inclouen productes de neteja, pintures, vernissos, etc.

* Dins de la fracció d’envasos i embolcalls es consideraran els envasos lleugers de plàstic, de metall (ferro i alumini), els
mixtos (brics i bosses de plàstic) i el paper d’alumini.

TOTAL

Altres

Voluminosos

Tòxics

Fungibles

Vidre

Envasos i
embolcalls
Matèria orgànica

Paper i cartró

Pes

Dilluns

Lloc on s’han recollit els residus: ……………………….
Nombre de punts de recollida: …………………..
Quantitat total de residus recollits de terra : ……………..g

Taula de recollida de dades per espais:

Tipologia i quantitat de residus recollits per espais i per contenidors de recollida selectiva

secundària
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Percentatge respecte al total

secundària

Diagrama sectorial

Espai: ……………….

TOTAL

Seguidament es posen en comú els resultats dels percentatges de recollida selectiva a cadascun dels espais. Cal fer un diagrama sectorial amb les dades obtingudes a cada espai. I finalment un diagrama sectorial que reculli les dades totals de residus recollits selectivament entre tots els espais.

El pes total és el que s’ha obtingut al quadre anterior, és a dir, el total de residus recollits a cada espai.

Altres

Piles

Vidre

Matèria orgànica

Envasos lleugers

Paper i cartró

Pes del contingut dels contenidors
de recollida selectiva

Abans d’ajuntar tots els residus que han trobat en un mateix espai per fer-ne els càlculs conjunts, es calcularà el nombre de
residus recollits selectivament.

Taula de recollida de dades per contenidors de recollida selectiva

El tercer grup analitzarà quin és el sistema de recollida actual que hi ha al
centre. Per fer-ho també haureu de cercar la persona o persones del centre
responsables de la gestió de les escombraries i dels diversos tipus de
contenidors existents.
Tipus de contenidor

Quantitat

Persona/es responsable

Papereres
Contenidor de paper
Contenidor d’envasos
Contenidor de piles
Contenidor de matèria
orgànica
Contenidor de vidre
Contenidor de residus
del laboratori
Altres tipus de
contenidors ...

D’altra banda, informeu-vos també de com es gestionen aquests productes:
Productes

Persona responsable

Productes de neteja
Productes informàtics o electrònics
Aparells electrodomèstics
Mobiliari escolar

Els resultats de les vostres observacions els podeu recollir a la taula següent.

secundària

Cada grup haurà de presentar els resultats obtinguts de manera gràfica i
esquemàtica per tal que aquesta informació pugui ser presentada a l’exposició
que s’està preparant.
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Nombre de
contenidors

Estat dels
contenidors

Responsable del
buidat

Periodicitat de
buidat

Destí dels
residus

secundària

• En la columna de l’estat dels contenidors, s’ha d’indicar en quin estat es troben i si en general estan molt plens o buits.
• En la columna del destí dels residus, s’ha d’indicar on van a parar els residus que es recullen.

...
...

Contenidor restes
de jardineria

Contenidor
residus sanitaris

Contenidor
medicaments

Cont. productes
laboratori

Contenidor
piles

Contenidor
envasos
Contenidor
matèria orgànica

Contenidor
paper

Papereres

Tipus de
contenidor

Taula de recollida de dades:

Tipus de contenidors i gestió dels residus

4. I ARA, QUÈ?
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’Acció
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Fer una llista de propostes d’acció per millorar la gestió dels residus al
centre educatiu.
• Introduir criteris de consum ecològic i sostenible en els productes que
compra el centre educatiu.
• Promoure la reducció de la generació de residus al centre educatiu.
• Millorar els sistemes de recollida de residus i ampliar-los si s’escau.
• Assegurar el tractament correcte dels residus que es generen al centre
educatiu.
• Comparar les propostes d’acció per a la millora de la gestió dels residus a
la ciutat de L’Hospitalet amb les que han sorgit del centre.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Debat
DURADA: Una sessió
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Matemàtiques
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies de la Fitxa del Pla d’Acció
BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat, i després d’haver posat en comú les conclusions de les
investigacions que han anat realitzant tots els grups, es demana a l’alumnat
que pensi en una llista de propostes per a la millora de la gestió dels residus
al centre. A través del debat s’arribarà a una llista de les deu propostes
prioritàries. Per a cada proposta s’haurà d’omplir una fitxa descriptiva.

secundària

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Cadascun dels grups que ha anat participant en les investigacions anteriors
penjarà una fotocòpia de mida DIN A3 dels quadres i els esquemes que
resumeixen els resultats obtinguts. Concretament el resultat de l’enquesta
(Activitat 2) de l’entrevista a les persones responsables de comprar material per
a l’escola, dels quadres sobre tipologia i quantitat de residus per espais i per
contenidors de recollida selectiva i del quadre sobre tipus de contenidors i gestió
de residus (Activitat 3). Cada grup exposarà breument (en menys de cinc
minuts) els resultats que han obtingut i com han arribat a aquests resultats.
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El professor demanarà a l’alumnat que, en grups de quatre o cinc persones,
pensi en una llista de deu propostes per a la millora de la gestió dels residus del
centre educatiu (és important també incorporar propostes de reducció de
residus i de compra responsable).
Posteriorment es posaran en comú les deu propostes de cada grup i, a través
del debat, s’arribaran a concretar les deu propostes que es cregui que poden ser
més importants o prioritàries.
Per a cadascuna de les accions escollides s’haurà d’omplir una Fitxa d’Acció. Un
cop plenes les fitxes caldrà prioritzar les propostes en funció del seu grau
d’aplicabilitat (cal tenir en compte dificultat d’aplicació, temps, costos, etc.).
Cal definir els indicadors de valoració de les accions. Cal tenir en compte el
major nombre d’aspectes possible a l’hora de valorar les propostes. Per a l’èxit
de les millores és molt important que la valoració de les propostes sigui al més
ajustada i realista possible, ja que una desviació important entre el que es
proposa i el valor real que tindrà per al centre o les possibilitats de portar-les a
terme, ja sigui per desconeixement o per error, conduiria a un Pla d’Acció
impossible o ineficient.
La informació que es demana a la Fitxa d’Acció contempla:
• Quines persones necessitarem? (recursos humans necessaris: tècnics o

•
•
•
•
•

El professorat proposarà crear una Comissió en la qual s’impliquin diferents
membres de la comunitat educativa i en la qual totes les persones que en
formin part es coresponsabilitzin de fer realitat les accions que han escollit els
alumnes. Aquesta comissió haurà de tenir poder decisori sobre pressupostos i
millora d’infraestructures de l’escola. Aquesta comissió serà també
l’encarregada de validar i aprovar les accions que proposa l’alumnat. És molt
important que aquesta decisió final sigui consensuada amb la direcció, i que es
realitzi un acte explícit de compromís de tothom per portar-la a terme. El
conjunt de les deu accions prioritzades, valorades i aprovades constituirà el Pla
d’Acció.

Material per al professorat
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secundària

•

professionals, persones no especialitzades...).
Quins materials utilitzarem? (recursos materials: elements, materials,
aparells i instruments...).
Quants diners necessitarem? (recursos econòmics: cost de preparació,
realització i manteniment de la millora).
Qui hi estarà implicat? (persones implicades).
Quan ho farem? (període d’implantació, execució i d’obtenir millores).
Què esperem de les millores? (millora esperada i repercussió per a les
persones, per al centre i per a l’ambient).
Observacions: dificultats i oportunitats (cultura del centre, campanyes
d’institucions, beques i ajuts, persones aprofitables...).

Un cop definides i prioritzades les accions, el professor escriurà a la pissarra o
farà fotocòpies de les diverses accions que proposa l’Auditoria Ambiental de
L’Hospitalet de Llobregat per millorar la gestió dels residus a la ciutat.
• Quines semblances hi troben amb el seu Pla d‘Acció?
• Quines diferències hi troben amb el seu Pla d’Acció?
• Quina és l’acció que més els ha sorprès?
• Quina de les accions poden constatar que ja s’està realitzant a la ciutat?

El professor suggerirà a l’alumnat que es posi en contacte amb l’Ajuntament per
demanar en quin estat d’implantació es troben les mesures indicades.
Accions proposades
Llobregat

per

l’Auditoria Ambiental

de L’Hospitalet

de

L’Auditoria Ambiental de L’Hospitalet de Llobregat, dintre de la Línia Estratègica
4: Coherència en la gestió dels recursos, identifica diverses accions per a la
millora de la gestió dels residus a la ciutat i la potenciació de la seva reducció,
reciclatge i reutilització.

1. Ordenança dels residus.
2. Campanya de foment de la minimització de residus domèstics, industrials,
com de la minimització en origen.

3. Foment del consum responsable.
4. Millores de la recollida selectiva en les àrees d’aportació.
5. Foment de l’ús de les deixalleries municipals entre la ciutadania, tant la
fixa com les mòbils.

6. Estudi de mesures fiscals per disminuir la generació de residus.
7. Millora en la recollida de residus.
8. Estudi del soterrament i de la integració dels contenidors en algunes zones
i de forma puntual.

9. Optimització de la distribució dels contenidors.
10. Contenidors de recollida selectiva mòbils en totes les festes i actes públics
de la ciutat.

11. Recollida selectiva exclusiva per al sector terciari.

secundària

12. Retirada més ràpida dels vehicles fora d’ús de la via pública.
13. Separar l’IBI del rebut de les escombraries.
14. Campanya d’informació als comerços sobre la gestió de residus.
15. Assessorament a petits i mitjans industrials sobre la gestió de residus.
16. Potenciar la recollida selectiva als centres educatius de la ciutat.
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4. I ARA, QUÈ?
Desprès d’una tasca d’investigació com la que heu realitzat, és important un
procés de reflexió i debat per decidir quines mesures cal prendre per anar
corregint les mancances que heu detectat en la gestió dels residus del centre
educatiu. I és més important encara que es destinin molts esforços a posar en
pràctica les mesures i les accions proposades amb la participació de tots.
Pengeu en un lloc ben visible de la classe, per exemple la pissarra, els quadres
amb els resultats que heu obtingut en cada etapa de la investigació:
• percepció de la comunitat escolar i la ciutadania sobre la problemàtica dels

residus i la seva implicació en la recollida selectiva.
• tipologia de productes que es compren al centre i criteris de consum
ecològic.
• tipologia i quantitat de residus que es produeixen al centre educatiu i tipus
de contenidors i gestió específica de cadascun dels residus que s’hi
generen.
En grups de 4 o 5 persones penseu en deu accions que es poden fer al centre
per millorar la gestió dels residus (penseu també en temes com la reducció dels
residus i l’adquisició de productes ecològics).
Propostes del grup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
Poseu en comú les propostes de cada grup i, a través del debat, busqueu les
deu propostes en què estigueu d’acord. Per a cada acció consensuada, ompliu
la Fitxa d’Acció, en la qual es demana una breu descripció de l’acció, el temps
que es necessita per dur-la a terme, el grau de dificultat, el cost econòmic que
representa, les persones que hi estan implicades, etc.
Material per a l’alumnat
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9.

En funció de tots aquests criteris, prioritzeu les deu mesures que heu proposat
de més important a menys important.
Accions consensuades i prioritzades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fixeu-vos en les mesures de millora de la gestió dels residus a la ciutat i la
potenciació de la seva reducció, reciclatge i reutilització que proposa l’Auditoria
Ambiental de l’Hospitalet de Llobregat.
• Quines semblances hi trobeu amb el vostre Pla d’Acció?
• Quines diferències hi trobeu amb el vostre Pla d’Acció?
• Quina és l’acció que més us ha sorprès? Per què?
• Quina de les accions podeu constatar que ja s’està realitzant a la ciutat?

secundària

Demaneu informació a l’Ajuntament de L’Hospitalet sobre l’estat d’implantació
de les diferents accions proposades.
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FITXA D'ACCIÓ

NÚMERO DE
L'ACCIÓ
TÍTOL

Espais afectats

Què farem?
Quines persones
necessitarem?
Quins materials
utilitzarem?
Quants diners
necessitarem?
Qui hi estarà
implicat?
Quan ho farem?

Qui ho farà?
Qui ho
controlarà?
Què esperem de
les millores?

secundària

Com controlarem
les millores?
OBSERVACIONS
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5. L’APARADOR DELS RESIDUS
TIPUS D’ACTIVITAT: Pla d’Acció
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Recollir en forma d’exposició tots els resultats que els alumnes han
obtingut en les diferents investigacions.
• Conscienciar tot l’alumnat del centre educatiu i la resta de la comunitat
educativa de la problemàtica dels residus.
• Fomentar la implicació de l’alumnat en la recollida selectiva dels residus
del centre i de casa seva.
• Responsabilitzar el centre educatiu de facilitar i assegurar una gestió
correcta dels residus i posar els mitjans per a la seva reducció.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
•

Exposició

DURADA: Diverses sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES
• Ciències experimentals
•
•

Matemàtiques
Llengua catalana

MATERIAL NECESSARI
• Retoladors
• Plafons
• Paper d’embalar
• Suport per a l’exposició
• Tisores
• Cola adhesiva
• ... i tot el que calgui per elaborar l’exposició

secundària

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
Es tracta de les sessions preparatòries de l’exposició a través dels resultats
obtinguts en la seva investigació i de les propostes d’acció recollides i
consensuades amb tota la classe. Es proposa complementar l’exposició amb
activitats paral·leles procedents del propi centre o d’aportacions externes.
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Es tracta de fer una exposició sobre els residus i la seva gestió. Els plafons o els
apartats de què pot constar l’exposició són:
1. La problemàtica dels residus. Explicació teòrica.
2. La gestió dels residus a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
3. La percepció dels ciutadans de L’Hospitalet de la problemàtica dels
residus.
4. La percepció de la comunitat educativa de la problemàtica dels residus.
5. La reducció dels residus. Què és? Tipologia de productes que es compren
al centre educatiu i criteris de consum ecològic.
6. La generació de deixalles al centre.
7. Els contenidors per a la recollida de residus al centre.
8. El tractament dels residus que es generen al centre educatiu.
9. Propostes d’acció per millorar la gestió dels residus al centre educatiu
(s’hi poden afegir també les línies estratègiques per a la millora de la
gestió dels residus a la ciutat de L’Hospitalet).
10. Fotografia de tots els alumnes que han participat en l’exposició,
agraïments, anècdotes del procés i perspectives de futur (en les
perspectives de futur cada alumne pot escriure una frase dient com
espera que aquesta exposició-investigació contribueixi a una millora en la
gestió dels residus al centre educatiu).
Cadascun dels plafons haurà d’incloure no només text sinó sobretot elements
gràfics, esquemes, taules, fotografies, dibuixos dels propis alumnes, etc., per tal
que esdevingui un recurs visual, atractiu i fàcil d’entendre.
A més, i com a complement de l’exposició que permeti que s’hi impliqui la resta
de cursos, es pot demanar a cada curs que faci una aportació artística a
l’exposició (literària, fotogràfica, creativa a partir de deixalles, etc.). Se’n podria
plantejar un concurs per cursos i exposar les millors creacions de cada curs.

secundària

També es proposarà que el dia que s’inauguri l’exposició es convidi algun
representant de l’Ajuntament i un membre d’alguna associació de la ciutat que
treballi la problemàtica dels residus i que doni una visió a una escala més global
sobre el model de consum, la generació dels residus i les problemàtiques
ambientals i socials associades.
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5. L’APARADOR DELS RESIDUS
Ja està a punt d’arribar el gran dia en el qual inaugurareu la vostra exposició.
Ara ja teniu la part més important de la recerca feta, però cal que penseu de
quina manera podeu mostrar els resultats que heu obtingut perquè tothom els
pugui entendre sense dificultat.
Penseu en com voleu fer l’exposició i parleu amb els responsables del centre
educatiu per si el centre disposa d’algun suport per posar-hi panells. D’aquesta
manera, ja podreu decidir el format de l’exposició: panells amb suport, panells
sense suport, de cartolina, de cartró-ploma, murals amb paper d’embalar, etc.
Feu servir la imaginació i la creativitat per fer l’exposició, a més d’interessant,
d’allò més atractiva!
Podeu començar per pensar en el títol que voleu donar a l’exposició:
Títol:

Estructureu tota la informació en diferents temàtiques i escriviu-les aquí (cada
temàtica pot correspondre al títol d’un plafó explicatiu):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

secundària

9.
10.
...

Cada grup s’encarregarà d’elaborar un dels plafons amb les dades resultants de
la investigació realitzada.
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Heu de tenir en compte que a cada plafó, a més de l’explicació, cal que
inclogueu fotografies, esquemes, gràfics, taules amb resultats o simplement
dibuixos i motius decoratius. Poseu-vos d’acord amb tots els grups per seguir
tots unes pautes mínimes de disseny dels plafons: colors que utilitzareu, motius
decoratius, tipus de lletra, tipus de títols, color de fons, etc.
Escriviu les característiques tècniques de l’exposició que heu acordat al quadre
següent:

Paral·lelament a l’elaboració de l’exposició, podeu pensar de coordinar diverses
activitats que complementin l’exposició. Per exemple:
• Preparar cartells informatius amb el dia, l’hora i el lloc en què s’inaugurarà

l’exposició. Pengeu els cartells a cadascuna de les classes i els diferents
espais del centre educatiu.
• Proposeu a la resta de classes (parleu-ne amb el professorat) de participar

en l’exposició aportant alguna expressió artística feta amb residus, algun
escrit, fotografies, etc. Podeu plantejar que en facin un concurs intern a
cada classe, i dir-los que vosaltres exposareu les millors creacions que
hagin escollit de cada classe.
• Per a l’acte d’inauguració, convideu alguna persona de l’Ajuntament de

secundària

L’Hospitalet, a més del representant d’alguna entitat o associació que
pugui fer una xerrada sobre els models de consum, la generació dels
residus i les problemàtiques ambientals i socials associades a una escala
més global.

Material per a l’alumnat
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6. CONNEXIONS...
TIPUS D’ACTIVITAT: Avaluació i seguiment
NIVELL PROPOSAT: Secundària
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
• Oferir eines per a l’avaluació i el seguiment de la tasca de conscienciació
realitzada al centre educatiu a través de l’exposició.
• Avaluar el grau de sensibilització de l’alumnat en matèria de residus.
• Proposar al centre educatiu la seva implicació en el desenvolupament de
les propostes d’actuació prioritàries.
• Crear una pàgina web amb el resultat de la investigació i amb indicadors
de seguiment que permetin avaluar l’estat d’aplicació del Pla d’Acció.
• Comprovar la realització de les propostes.
TIPOLOGIA D’ACTIVITAT:
• Pàgina web
DURADA: Diverses sessions
ÀREES DE CONEIXEMENT IMPLICADES:
• Ciències experimentals
• Ciències socials
• Matemàtiques
• Tecnologia
• Llengua catalana
ELABORACIÓ DE MATERIAL:
• Fotocòpies dels indicadors de seguiment

secundària

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT:
En aquesta activitat es proposa a l’alumnat elaborar una pàgina web en la
qual es mostrin totes les dades obtingudes durant la investigació, que ja
han estat estructurades per a l’exposició. Es tracta de tenir disponible el
contingut de l’exposició de manera virtual i, a més, d’introduir-hi un recull
d’indicadors quantitatius i qualitatius que permetin avaluar la conscienciació
i la sensibilització de l’alumnat de la problemàtica dels residus al centre
educatiu.
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Es demanarà a l’alumnat que creï una pàgina web o que introdueixi en la
mateixa web de l’escola una secció en la qual es puguin fer accessibles a la
resta de la comunitat educativa, els resultats de la seva investigació. Per tal
d’estructurar-ne els continguts, podran fer servir com a base els continguts de
la seva exposició.
Amb l’assessorament del professorat podran crear diversos apartats a la pàgina
web: pàgines amb informació, penjar fotografies de l’exposició, bústia de
suggeriments, llista en la qual l’alumnat del centre pugui fer preguntes sobre la
temàtica dels residus, informació sobre l’estat d’execució del Pla d’Acció que han
elaborat i indicadors de seguiment de l’esmentat Pla d’Acció.
Els indicadors de seguiment s’han de poder anar actualitzant periòdicament. A
continuació es presenta una llista orientativa d’indicadors de seguiment que
poden ser utilitzats. Per a cadascun dels indicadors que s’utilitzin, s’haurà de
definir la periodicitat de la seva observació i, per tant, de l’obtenció de dades.
Indicadors qualitatius
• núm. de visites a la pàgina web
• núm. de comentaris a la bústia de suggeriments
• núm. de preguntes realitzades a través de la pàgina web
• núm. d’iniciatives en matèria de residus que hagin realitzat altres cursos a

partir de la seva investigació
• núm. d’accions dutes a terme pel centre educatiu
Indicadors quantitatius
• núm. total de contenidors de recollida selectiva al centre educatiu
• núm. total de contenidors de recollida selectiva per fraccions
• núm. de visites a la Deixalleria
• kg de materials dipositats a la Deixalleria
• núm. de visites a la Deixalleria Mòbil
• % de recollida de residus per fraccions
• kg totals de residus recollits
• criteris de compra ecològica incorporats

Es pot proposar que comparin els seus indicadors amb els proposats per
l’Ajuntament per avaluar l’estat ambiental de la ciutat al Fòrum Ambiental. La
pàgina web haurà de disposar, per tant, d’un apartat on es puguin analitzar i
interpretar els indicadors de seguiment i, per tant, concloure en quina mesura
s’estan desenvolupament positivament les actuacions proposades al Pla d’Acció.
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• núm. de persones que realitzen recollida selectiva a casa seva

Les dades dels indicadors s’hauran d’anar recollint periòdicament i per grups. Es
proposarà que es faci una taula amb tots els indicadors que s’han d’observar,
qui n’ha de fer el seguiment i amb quina periodicitat. És convenient que aquesta
taula quedi penjada en alguna paret de la classe de forma ben visible.
A la pàgina web es podran afegir enllaços de pàgines web d’altres centres que
estiguin realitzant una experiència similar. També es podrà aprofitar per posarhi informació sobre altres pàgines web d’interès o publicacions i materials
relacionats amb la temàtica dels residus.
Una vegada dissenyada la pàgina web, l’alumnat prepararà cartells informatius
sobre la pàgina web tot convidant a la comunitat educativa del centre a entrarhi i a dir-hi la seva. Els cartells es penjaran a totes les classes del centre i els
espais destinats a aquest ús.

secundària

A més, una eina d’avaluació i seguiment del Pla d’Acció poden ser les reunions
del Consell Escolar. En aquestes reunions els representants de l’alumnat
presentaran l’estat d’execució del Pla d’Acció i avaluaran la participació de tots
els membres de la comunitat educativa. En aquesta reunió es pot plantejar si
cal demanar més implicació del claustre de professors, de la direcció del centre,
etc.
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6. CONNEXIONS...
El darrer repte que us plantegem és potser el repte més gran de tots. Heu
dissenyat mai la vostra pàgina web? Us hi veieu capaços?
Ara teniu una molt bona oportunitat per posar-vos-hi. Crear una pàgina web us
permetrà penjar-hi tota la informació que heu generat en la vostra investigació i
en l’exposició. A més, serà una eina que permetrà fer un seguiment periòdic
tant de l’estat de desenvolupament del vostre Pla d’Acció com de la participació
de la resta de la comunitat educativa en el vostre projecte. D’aquesta manera,
el treball sobre els residus que heu realitzat, deixarà de ser el “vostre” treball i
promourà la participació de la resta de persones que conviuen amb vosaltres al
centre.
Però, abans de posar-nos-hi tècnicament, cal que tinguem clar quins són els
continguts que hi volem abocar i quina n’ha de ser l’estructura. Us proposem
que, per començar, enceteu un debat on cadascú de vosaltres digui la seva
opinió. Finalment, haureu d’omplir els dos quadres següents.

secundària

Al primer heu d’escriure quins són els continguts que voleu incloure a la pàgina
web:
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En aquest segon quadre, heu de plantejar quina estructura ha de tenir la vostra
pàgina web:

La pàgina web, a més de fer accessible tota la informació que heu recollit en la
vostra investigació i elaborat per a l’exposició, us permetrà anar avaluant
periòdicament el grau d’aplicació del Pla d’Acció a través del càlcul dels
indicadors que vau proposar. A més, també permetrà a la resta de membres del
centre, fer preguntes sobre la temàtica dels residus i aportar suggeriments per
a la millora de la gestió dels residus al centre educatiu.
Com podem saber si hem millorat? Doncs cal tornar a conèixer en quina situació
es troba el centre respecte a la generació i la gestió dels residus. Us proposem
que penseu en una sèrie d’indicadors que puguin demostrar l’evolució de la
situació.
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

secundària

Comproveu els indicadors que l’Ajuntament de L’Hospitalet proposa per avaluar
la situació ambiental del municipi.
Les dades dels indicadors és possible que s’hagin d’anar recollint periòdicament
i per grups. Us proposem una Fitxa d’Avaluació de les Accions, amb tots els
indicadors que s’han de recollir i determinant qui n’ha de fer el seguiment i amb
quina periodicitat.
Una vegada haureu elaborat la vostra pàgina web, haureu d’organitzar-vos per
al seu manteniment i per a l’actualització de les dades dels indicadors. Podeu fer
un calendari en el qual assigneu, cada quinze dies, les persones responsables
de la pàgina.
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Finalment us proposem que feu cartells informatius per penjar-los en diferents
espais de l’institut, en els que anuncieu la creació de la pàgina web i l’adreça
per accedir-hi, i en els que animeu a tothom a visitar-la i a dir-hi la seva!
Escriviu aquí una proposta de text per al cartell:
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FITXA D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS

NÚMERO DE L’ACCIÓ
TÍTOL
S’ha portat a terme?

SÍ

NO

Quan es va portar a
terme?
Qui l’ha portada a
terme?
Qui l’ha controlada?
Quant ha costat?

Diners:
Temps:
Dificultat:

Quina era la situació
abans de la millora?

Valor inicial (data

/

/

)

Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:

Quina és la situació
després de la millora
al llarg del temps?

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Data
Indicador 1:
Indicador 2:
Indicador 3:
Indicador 4:
Indicador 5:

secundària

Estem satisfets del
resultat?
Què caldria canviar de
la millora realitzada?

MOLT

BASTANT

POC

GENS

Què cal fer ara?

OBSERVACIONS
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