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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa El cicle de la matèria orgànica CI CM CS



Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Els animals descomponedors CI
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Les eines per fer compostatge CI
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Aigua per beure

aigua per beure

AIGUA PER BEURE

Aire per respirar

aire per respirar

AIRE PER RESPIRAR

Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Ingredients per a un bon compostatge CI

Bona temperatura

bona temperatura

BONA TEMPERATURA
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Menjar humit

menjar humit

MENJAR HUMIT

Menjar sec

menjar sec

MENJAR SEC

Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Ingredients per a un bon compostatge CI
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa El cicle de la matèria orgànica CM CS

QUIN ÉS EL PROCÉS DE COMPOSTATGE?

Ordeneu les imatges i penseu si aquesta seqüència té 

lloc també a la natura.

Per saber-ne més...

El compostatge és un procés natural de descomposició de la matèria 
orgànica gràcies al treball de petits microorganismes i altres animals 
com els cucs. 
Aquests animals són els mateixos que descomponen la fullaraca al 
bosc, perquè el cicle del compostatge copia la natura, que funciona 
per cicles. A la natura no sobra res, tot forma part d’un sistema cíclic 
de transformació permanent dels materials.

Sense la feina dels descomponedors a la natura, les restes de les 
plantes mortes, les fulles dels arbres, els animals morts i els seus 
excrements s’acumularien arreu. 
Per tant, els descomponedors tenen una funció clau en el cicle de la 
matèria, perquè són “recicladors” de la matèria orgànica.

Ningú escombra les fulles del bosc per dur-les a un abocador, sinó 
que es descomponen gràcies als microorganismes i el cicle torna a 
començar. El compostatge segueix aquest procés natural, però de 
forma controlada. 

Les restes de matèria orgànica que es generen a l’escola o en una 
casa, tant a la cuina com a l’hort i el jardí, es poden tirar al 
compostador. Del procés de compostatge se n’obté compost, un 
adob natural per a les plantes. El compost es pot tirar de nou a 
l’hort i al jardí, i així es tanca el cicle de la matèria orgànica.
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Com és el compost CM CS

QUÈ ÉS EL COMPOST I COM S’UTILITZA?

Compareu el compost i la terra. En què s’assemblen? 

En què són diferents? Per a què creieu que s’utilitza el 

compost?

Per saber-ne més...

El procés de compostatge dura entre 5 i 9 mesos, i el resultat que 
s’obté és el compost. 
El compost acabat té un color marró fosc, fa olor de bosc i no s’hi 
distingeixen els materials. És un material  mot esponjós i lleuger. El 
podeu treure de la base del compostador amb l’ajuda d’una pala i 
deixar-lo madurar on li pugui tocar l’aire. Llavors l’heu de garbellar 
amb un garbell, per separar la part fina de la grollera.

El compost té moltes aplicacions: a les torratxes amb plantes, a 
l’hort, per la gespa, pels camps, en jardineres de flors, etc. El podeu 
aplicar a la superfície o barrejar-lo amb la terra. 

Per què és bo el compost?
- Millora l’estructura del sòl.
- Conté tots els nutrients necessaris per a un creixement saludable 
de les plantes.
- Els nutrients s’alliberen lentament i les plantes reben nutrients 
contínuament. 
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa El menú del compostatge CM CS

QUIN ÉS EL MENÚ DEL COMPOSTATGE?

Decidiu de tots els residus, quins es poden tirar al 
compostador i quins no. Què més hi podem tirar?

Per saber-ne més...

Hi ha materials, com els metalls o els plàstics, que no són 
biodegradables, és a dir, la natura no els pot descompondre per si 
mateixa. En canvi, hi ha uns altres materials, com les restes de menjar, 
que sí que es descomponen gràcies a l’acció dels microorganismes. 
La matèria orgànica és aquella que està formada per restes d’éssers 
vius. Però no tota la matèria orgànica es pot tirar al compostador.

Al compostador s’hi pot compostar sense problemes:
- Restes de menjar: restes crues de fruita i verdura, closques d’ou.
- Restes d’hort i jardí: flors i plantes pansides, restes trossejades de 
poda, pinyes, gespa tallada, fullaraca, restes de verdures de l’hort.

En poca quantitat:
- Pells de cítrics (taronges...), perquè tornen àcid el compost.
- Tovallons i paper de cuina, perquè es descomponen lentament.
- Ossos, pinyols i closques, perquè es descomponen lentament.
- Pa, tomàquets podrits, perquè es floreixen.

No es pot compostar:
- Restes de menjar cuinat (pasta, arròs, croquetes...), peix i carn perquè 
poden atraure insectes i altres animals (rates, gats...) i generen moltes 
pudors.
- Materials no biodegradables (ampolles de plàstic, llaunes, etc.).
- Residus especials (electrodomèstics, ferro, piles, etc.).
- Males herbes del jardí que tinguin llavors (perquè després poden 
créixer males herbes a l’hort).
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Com funciona un compostador CM CS

COM FUNCIONA UN COMPOSTADOR?

Aquests elements són imprescindibles a l’hora de fer 

compostatge. Penseu què són i per a què serveix 

cadascun d’ells.
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Com funciona un compostador CM CS

COM FUNCIONA UN COMPOSTADOR?

Per saber-ne més...

El compostador s’ha de posar directament a terra perquè els 
animals del sòl hi puguin entrar.

S’ha de barrejar matèria humida i seca a parts iguals. Si la barreja és 
equilibrada, el compostador funcionarà correctament. 
La matèria humida són les restes de menjar i gespa. 
La matèria seca són les fulles seques, els restes de poda, les 
serradures i la palla. Ha d’estar trossejat petit (es pot fer amb unes 
tisores de podar). 

El procés de compostatge necessita oxigen, per això s’ha de remenar 
bé la pila, perquè  entri aire a tots els costats. Es pot fer amb una 
forca un cop per setmana. 

S’ha d’anar controlant la humitat, la pila no pot quedar mai seca, ja 
que els microorganismes necessiten l’aigua per viure. Potser caldrà 
regar de tant en tant amb una regadora (amb poca aigua!). 

És important controlar la temperatura amb un termòmetre. Durant 
la fase de descomposició la temperatura és elevada, ja que l’activitat 
dels microbis genera calor. 

La durada del procés dependrà del manteniment de les condicions 
d’oxigen, d’aigua, de matèria orgànica, de temperatura... però dura 
uns 6 o 7 mesos aproximadament.
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Activitat 1 / Què en sabem del compostatge?
Fitxa Els animals descomponedors CM CS

QUINS ANIMALS HI VIUEN, AL COMPOSTADOR?

Consulteu guies d’invertebrats i penseu quins animals 

creieu que són els responsables de la descomposició 

de la matèria orgànica. En coneixeu d’altres?

Per saber-ne més...

Els descomponedors s'alimenten de restes de matèria orgànica 
d'altres éssers vius i les transformen en compost. Tenen un paper 
vital en els ecosistemes, perquè eliminen la matèria orgànica morta i 
la retornen al sòl en forma d’humus perquè d’altres éssers la puguin 
aprofitar. 
Els invertebrats apareixen de manera natural en el procés de 
descomposició. Depenent de l’etapa del procés, n’apareixeran uns o 
uns altres. Alguns són visibles a simple vista, i d’altres s’han 
d’observar amb lupes o microscopis.
Els descomponedors són bàsicament microorganismes, bacteris, 
fongs, cucs de terra, porquets de Sant Antoni o cotxinilles, centpeus 
i milpeus, insectes (tisoretes, mosquetes de la fruita, paneroles, 
larves d’escarabats, etc.), aranyes i àcars.

Alguns dels invertebrats indicadors del procés de compostatge són:
- Cargols: desfan la cel·lulosa de les restes vegetals.
- Formigues: indiquen que la pila és àcida o que està seca.
- Mosques: indiquen que hi ha massa humitat i es pot podrir la pila. 
Millor que no n’hi hagi gaires.
- Cucs: s’alimenten de detritus, són molt importants en el cicle de la 
matèria, n’hi ha molts als compostadors.
- Cucs blancs: indiquen acidesa, potser hi ha massa restes de fruita o 
poca varietat de materials.
- Àcars: són nombrosos al compostador. Si n’hi ha molta quantitat, 
indiquen que la pila està massa humida.
- Porquets de Sant Antoni: són molt importants en el reciclatge de la 
matèria orgànica. Se’n troben molts quan el compost ja està llest.
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Què en sabem CI CM CS

Què sé dels residus orgànics?

-

-

-

Què m'agradaria saber-ne?

-

-

-

En grup:

La nostra classe volem saber:

1-

2-

3-

4-

5-

I per això ho preguntarem als experts: ______________________

Coses que sabem Coses que ens agradaria saber

-

-

-

-

-

-
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Què passa al meu poble CI CM CS

Espais del municipi Residus orgànics més freqüents
Família que viu en un pis

Família que viu en una casa

Fruiteria

Carnisseria

Forn de pa

Supermercat

Peixateria

Mercat setmanal

Restaurants

Empreses d’alimentació 

Empreses de jardineria

Escola

Altres

Quins residus generem entre tot el poble?
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa El camí de les deixalles CI CM CS
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

80%

20%

RECOLLIDA SELECTIVA  
AIGUAFREDA 2018

Recollida selectiva
Disposició controlada

69%

31%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ
AIGUAFREDA 2018

Recuperació Disposició controlada

1,07
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1,09
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Aiguafreda

AIGUAFREDA

Dades 2018 tones 

Orgànica 321,44 

Reciclables 274,63 

Rebuig 229,56 

Vidre 91,01 

Andròmines 22,42 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

BALENYÀ

74%

26%

RECOLLIDA SELECTIVA 
BALENYÀ 2018

Recollida selectiva

Disposició controlada

63%

37%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ 
BALENYÀ 2018

Recuperació Disposició controlada

1,07 1,06
1,09
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Balenyà

Dades 2018 tones 

Orgànica 321,67 

Reciclables 363,47 

Rebuig 309,09 

Vidre 89,19 

Andròmines 25,42 

Oli 1,08 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

FOLGUEROLES

84%

16%

RECOLLIDA SELECTIVA  
FOLGUEROLES 2018

Recollida selectiva Disposició controlada

74%

26%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ  
FOLGUEROLES 2018

Recuperació Disposició controlada

1,07
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1,09
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1,39

1,17 1,18

0,78
0,79

0,83

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

2016 2017 2018

k
g

/h
a
b

/d
ia

GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Folgueroles

Dades 2018 tones 

Orgànica 305,72 

Reciclables 191,20 

Rebuig 108,14 

Vidre 50,27 

Andròmines 23,80 

Oli 0,26 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

MUNTANYOLA

74%

26%

RECOLLIDA SELECTIVA  
MUNTANYOLA 2018

Recollida selectiva Disposició controlada

64%

36%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ
MUNTANYOLA 2018

Recuperació Disposició controlada

1,07 1,06
1,09
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Muntanyola

Dades 2018 tones 

Orgànica 52,65 

Reciclables 51,66 

Rebuig 54,98 

Vidre 20,99 

Andròmines 4,54 

Oli 0,14 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

SEVA

70%

30%

RECOLLIDA SELECTIVA  
SEVA 2018

Recollida selectiva
Disposició controlada

61%

39%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ
SEVA 2018

Recuperació Disposició controlada
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Seva

Dades 2018 tones 

Orgànica 316,95 

Reciclables 228,36 

Rebuig 307,94 

Vidre 69,14 

Andròmines 36,68 

Oli 0,10 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

SANT MARTÍ DE CENTELLES

76%

24%

RECOLLIDA SELECTIVA
SANT MARTÍ DE CENTELLES 2018

Recuperació Disposició controlada

65%

35%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ 
SANT MARTÍ DE CENTELLES 2018

Recuperació Disposició controlada

1,07
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1,09
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona St. Martí C.

Dades 2018 tones 

Orgànica 115,61 

Reciclables 112,12 

Rebuig 106,89 

Vidre 34,03 

Oli 0,18 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

SANT MIQUEL DE BALENYÀ

85%

15%

RECOLLIDA SELECTIVA
SANT MIQUEL DE BALENYÀ 2018

Recollida selectiva Disposició controlada

74%

26%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ 
SANT MIQUEL DE BALENYÀ 2018

Recuperació Disposició controlada
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona EMD St. Miquel

Dades 2018 tones 

Orgànica 158,72 

Reciclables 143,83 

Rebuig 74,46 

Vidre 43,32 

Oli 0,02 
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

SANT EULÀLIA DE RIUPRIMER

73%

27%

RECOLLIDA SELECTIVA
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 2018

Recollida selectiva

Disposició controlada

64%

36%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 

2018

Recuperació Disposició controlada

Dades 2018 tones 

Orgànica 111,02 

Reciclables 93,17 

Rebuig 96,44 

Vidre 39,44 

Andròmines 16,30 

Oli 0,19 

 

1,07

1,06

1,09

1,36 1,39

1,17 1,18
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0,76
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Sta. Eulàlia

Pàgina 22



Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

TARADELL

83%

17%

RECOLLIDA SELECTIVA 
TARADELL 2018

Recollida selectiva

Disposició controlada

73%

27%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ
TARADELL 2018

Recuperació Disposició controlada

Dades 2018 tones 

Orgànica 961,98 

Reciclables 622,07 

Rebuig 450,46 

Vidre 198,04 

Andròmines 1,84 

Oli 0,17 
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Taradell
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

TONA

76%

24%

RECOLLIDA SELECTIVA 
TONA ANY 2018

Recollida selectiva Disposició controlada

66%

34%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ 
TONA ANY 2018

Recuperació Disposició controlada

Dades 2018 tones 

Orgànica 1.015,20 

Reciclables 827,13 

Rebuig 774,83 

Vidre 184,43 

Andròmines 27,74 

Oli 0,86 
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Tona
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Activitat 2 / Quin camí segueixen les deixalles?
Fitxa Resultats de recollida de residus dels municipis CS

VILADRAU

67%

33%

RECOLLIDA SELECTIVA  
VILADRAU 2018

Recollida selectiva
Disposició controlada

57%

43%

PERCENTATGE DE RECUPERACIÓ
VILADRAU 2018

Recuperació Disposició controlada

Dades 2018 tones 

Orgànica 192,00 

Reciclables 139,47 

Rebuig 222,03 

Vidre 60,04 

Andròmines 51,58 

Oli 0,10 
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GENERACIÓ DE RESIDUS PER CÀPITA

Mancomunitat Catalunya Osona Viladrau
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Activitat 3 / Recollim deixalles per al compostador de l’escola
Fitxa Imatges de residus compostador CI CM CS

Pàgina 26



Activitat 3 / Recollim deixalles per al compostador de l’escola
Fitxa Auditora dels residus de l’escola CM CS

Quin tipus de matèria orgànica necessitem per al compostador de l’escola?

Quin tipus de matèria orgànica generem a l’escola?

Especificar el màxim la tipologia dels residus (mocadors de 

paper, tros d’entrepà, peles de fruita, fullaraca, etc.).

En un setmana 
generem:
Pes en grams.

Aules infantil

Aules primària

Sala de mestres

Pati (papereres)

Cuina

Menjador

Hort

Altres espais

Hi ha restes orgàniques que llencem i podríem aprofitar? Com ho hauríem

de fer?

La matèria orgànica que generem a l’escola és suficient per al compostador?

Sí / No.

Si no és suficient, pensem...

Com podem aconseguir més 
residus orgànics?

Qui els portarà?

Cada quan?

Com ho farem?
Hi haurà encarregats? Com es farà la 
difusió (cartells...)? Caldrà fer un 
calendari de seguiment? Com es 
recollirà (galleda, cubell...)?

FEM UNA AUDITORIA DELS RESIDUS DE L’ESCOLA
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Activitat 4 / Què en fem de tot allò que no ens mengem?
Fitxa Reflexionem sobre el malbaratament alimentari CM CS

REFLEXIONEM

Què podem fer per evitar que els aliments es facin 

malbé i els haguem d’acabar llençant?

ELS LÀCTICS

1. Què pot haver passat perquè un iogurt estigui en mal estat?

2. Sabeu quina diferència hi ha entre la data de caducitat i la data de 
consum preferent?

3. Com s’han de guardar els iogurts perquè no es facin malbé?

4. Sabeu algun truc per aprofitar els iogurts a punt de caducar?

5. A casa vostra és habitual que els làctics es facin malbé? Per què? 
Com podríeu evitar-ho?
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Activitat 4 / Què en fem de tot allò que no ens mengem?
Fitxa Reflexionem sobre el malbaratament alimentari CM CS

REFLEXIONEM

Què podem fer per evitar que els aliments es facin 

malbé i els haguem d’acabar llençant?

EL PA

1. Què pot haver passat perquè el pa estigui en mal estat?

2. Què en podem fer d’un pa del dia que no ens hem acabat?

3. Quina és la millor manera de conservar el pa del dia?

4. Què se’n pot fer del pa sec?

5. A casa vostra és habitual haver de llençar pa? Per què? Com 
podríeu evitar-ho?
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Activitat 4 / Què en fem de tot allò que no ens mengem?
Fitxa Reflexionem sobre el malbaratament alimentari CM CS

REFLEXIONEM

Què podem fer per evitar que els aliments es facin 

malbé i els haguem d’acabar llençant?

LA FRUITA

1. Què pot haver passat perquè una poma estigui en mal estat?

2. Quina és la millora manera de conservar les fruites en bon estat?

3. Creieu que és millor comprar fruita sovint i en poca quantitat, o 
bé de tant en tant i en molta quantitat? Per què?

4. Què podríem fer amb una fruita molt madura que no ens volem 
menjar?

5. A casa vostra és habitual que la fruita es faci malbé? Per què? 
Com podríeu evitar-ho?
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Activitat 4 / Què en fem de tot allò que no ens mengem?
Fitxa Reflexionem sobre el malbaratament alimentari CM CS

REFLEXIONEM

Què podem fer per evitar que els aliments es facin 

malbé i els haguem d’acabar llençant?

LA VERDURA

1. Què pot haver passat perquè un tomàquet estigui en mal estat?

2. Quina és la millora manera de guardar els tomàquets a casa 
perquè no es facin malbé?

3. Sabeu algun truc o recepta per aprofitar el tomàquet que ens 
sobra?

4. No hi ha tomàquets tot l’any. Quins es guarden millor i de quina 
manera?

5. A casa vostra és habitual que les hortalisses es faci malbé? Per 
què? Com podríeu evitar-ho?
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Activitat 4 / Què en fem de tot allò que no ens mengem?
Fitxa El malbaratament alimentari a l’escola CM CS

Quin malbaratament alimentari fem en els esmorzars?

Tipus de
matèria 
orgànica

Pes Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Fruita

A

B

Entrepà

A

B

Làctic

A

B

Hortalissa

A

B

Brioixeria

A

B

Altres

A

B

Observacions

A: pes en grams dels residus orgànics aprofitables (que encara es 
podrien menjar)

B: pes en grams dels residus orgànics no aprofitables (com peles, 
closques, ossos…)
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Activitat 4 / Què en fem de tot allò que no ens mengem?
Fitxa El malbaratament alimentari a l’escola CM CS

Quin malbaratament alimentari fem en els esmorzars?

Reflexionem-hi:

1- Quants grams de menjar es llencen de mitjana a l’escola en un dia?

2- Quants grams llença cada alumne en un dia?

3- Quin és el tipus de menjar que més es llença?

4- Per què creieu que passa això?

5- Penseu de quines maneres ho podríem evitar. Anoteu dues idees o propostes 
que podríem fer entre tots per millorar, i reduir el malbaratament alimentari de 
l’escola a l’hora d’esmorzar.

7- Entre tots escrivim un decàleg de bons consells per no llençar l’esmorzar que 
encara podem menjar. El compartirem amb tots els companys de l’escola i les 
famílies.

Tipus de matèria 
orgànica

Pes total dels residus orgànics
aprofitables (que encara es podrien

menjar) d’una setmana

Fruita

Entrepà

Làctic

Hortalissa

Brioixeria

Altres

TOTAL
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Activitat 5 / On col·loquem el compostador?
Fitxa Fem una maqueta CM CS

Com us imagineu el compostador?

Una maqueta és una reproducció en petit d’un edifici, una escultura, un 
monument o una decoració. Està feta a escala i en tres dimensions.

Construïu una maqueta de com imagineu que ha de ser el compostador de 
l’escola. 

Teniu material divers per fer-ho. Sigueu creatius i alhora realistes. Alguns 
aspectes que haureu de tenir en compte:

• Quina forma tindrà? Per què?

• Quina mida tindrà? Penseu si a l’escola es genera molta matèria orgànica o 
poca...

• De quin material serà el compostador real? Per què?

• Serà tancat o tindrà obertures? On i per què?

• Per on tirarem les restes orgàniques i per on traurem el compost ja fet?
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Activitat 5 / On col·loquem el compostador?
Fitxa Escollim la millor ubicació per al compostador CM CS

La millor ubicació per al compostador

1.
A prop dels llocs on es fan residus orgànics
Què hi tirem al compostador? A quins llocs es genera aquesta 
matèria orgànica? El compostador ha de ser a prop o lluny 
d’aquests llocs? I de l’hort?

2.
En un lloc amb ombra
Els organismes descomponedors viuen a ple sol o sota terra? La 
matèria orgànica necessita humitat per descompondre’s? 

3.
En una zona sense pavimentar
On viuen la majoria d’organismes descomponedors? 

4.
Amb una bona ventilació
Necessiten aire per viure els organismes descomponedors?

5. 
Ben accessible per a tothom
Necessitem espai per poder tirar la matèria orgànica dins els 
compostador? I per remenar-la? I per poder treure el compost del 
compostador?  

Agafeu una cinta mètrica, sortiu al pati i dibuixeu-lo en un 
plànol. 

Indiqueu al plànol: punts on es generen residus orgànics, 
tipus de paviment de cada zona (sorra, pedra, asfalt, rajola, 
gespa…), zones d’ombra i de sol.

Un cop fet el treball de camp, escolliu quin seria el millor 
lloc per col·locar el compostador. Marqueu-lo sobre el 
plànol i justifiqueu el perquè. 
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Activitat 6 / Les sabates màgiques
Fitxa Full d’identificació CI CM CS

Data: Lloc d’observació:

Nom de l'organisme:

De quin regne és? Animals / Plantes 

Es mou? Sí / No

Nivell tròfic: descomponedor / herbívor / carnívor

Altres observacions:

Descripció: Dibuix o foto:
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Nom de l'organisme:

De quin regne és? Animals / Plantes 

Es mou? Sí / No
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Activitat 7 / De què està fet el bosc?
Fitxa Els elements del bosc CI CM

Els elements del bosc

BUSQUEU:

• Una cosa viva

• Una cosa que mai ha estat viva

• Una cosa que respira

• Una cosa petita

• Una cosa que sabem que hi és però no la veiem

• Una cosa de color groc

• Una cosa que ens agrada

• Una cosa que fa bona olor

• Una cosa que hi és però no hi hauria de ser
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Activitat 7 / De què està fet el bosc?
Fitxa Objectes que no haurien de ser al bosc CM CS

A la recerca d’objectes que no haurien de ser al bosc

Foto: Nom del residu:

Possible origen:

De quin/s material/s està format?

A quin contenidor s’ha de llençar?

Es pot reciclar? Com? En quin nou recurs es convertirà?

Quins problemes comporta llençar-lo al bosc?
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Activitat 8 / Qui es menja qui? Joc sobre el cicle de la matèria orgànica
Fitxa Siluetes per retallar CI
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Activitat 9 / Com es reciclava fa uns anys?
Fitxa Els residus abans i ara CM CS

La gestió dels residus abans i ara

• En aquesta foto antiga es veu l’entrada d’una masia. Al costat
de la porta d’entrada hi ha una pila amb un cistell a sobre.
Sabeu què és?

• Quants de vosaltres viviu en una casa de pagès? I en una
casa? I en un pis?

• Creieu que generem més residus ara o quan els vostres avis
eren petits? Per què?

• Què creieu que en feien, antigament, de les deixalles?

• Sabeu des de quin any es recullen les escombraries al poble?
I des de quan es fa la recollida selectiva?
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Activitat 9 / Com es reciclava fa uns anys?
Fitxa Els residus abans i ara CM CS

El sistema d’embalatge i de consum abans i ara

• En aquestes fotos antigues es veu gent fent oficis i tasques
diverses. Sabeu què fan a cada foto?

• Actualment ho fem de la mateixa manera? Quins avantatges
i inconvenients té fer-ho com abans o com ara?

• Fixeu-vos ens els materials de què estan fets els embalatges i
recipients de les fotos. Per quins els hem substituït a
l’actualitat?

• Com ha canviat ara la manera de comprar i envasar
actualment?
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Activitat 9 / Com es reciclava fa uns anys?
Fitxa Els residus abans i ara CM CS

L’aprofitament i la reutilització abans i ara

• La gent gran sap receptes casolanes per aprofitar els aliments
i evitar el malbaratament alimentari. A les fotografies hi ha
receptes casolanes molt senzilles.

• Sabeu cuinar-les?

• Quins avantatges té per al medi ambient el fet d’aprofitar el
menjar?

• Antigament tot s’aprofitava. Mai es llençava el menjar que
sobrava. A la fotografia es veu un pa de pagès.

• Com és el pa d’ara? Quants dies es conserva tou?

• Què se’n pot fer del pa que s’ha assecat?

• Penseu com es devia conservar i aprofitar el pa antigament, i
com ho feu ara.
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Activitat 10 / Fem el diari de seguiment del compostatge
Fitxa Taula de seguiment CI CM CS

Taula de seguiment del compostatge

m.o.
humida

m.o. 
seca

Volteig T Humitat Altres 
observacions

Setmana 1

Setmana 2

Setmana 3

Setmana 4

Setmana 5

Setmana 6

Setmana 7

Setmana 8

Setmana 9

Setmana 10

Setmana 11

Setmana 12

Setmana 13

Setmana 14

…

Setmana 27

Setmana 28
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Activitat 11 / Què passa si enterrem residus?
Fitxa Fem hipòtesis CI

Què es descompondrà més ràpid?

Cada alumne pinta un requadre de sobre el residu que creu que
es descompondrà més ràpid. Obtindrem un gràfic de barres.
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Activitat 11 / Què passa si enterrem residus?
Fitxa Fem hipòtesis CM CS

Què passa si enterrem residus al pati?

• Quin material necessitem per fer l’experiment?

• En què consisteix l’experiment? Explica els passos que hem
seguit:

• Fem hipòtesis. Què t’imagines que passarà durant les
setmanes que durarà l’experiment? En quin estat estarà
cadascun dels residus quan els desenterrem?
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Activitat 11 / Què passa si enterrem residus?
Fitxa Línia cronològica CI

Quant tarden els residus a descompondre’s?

Fulla d’enciam (1 setmana) Pela de plàtan (2 mesos)

Pela de patata (poques setmanes) Paper de cuina (3 mesos)

Peles de ceba (poques setmanes) Pela de taronja (6 mesos)

Closques d’ou (1 mes) Fulles seques (6 mesos)
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Quant tarden els residus a descompondre’s?

Closques de nou (6 mesos) Xiclet (5 anys)

Paper (1 any) Os de pollastre (entre 10 i 30 
anys)

Cigarrets (1 o 2 anys) Paper d’alumini (entre 10 i 30 
anys)

Fusta petita (entre 1 i 3 anys) Bric de llet (entre 10 i 30 anys)
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Activitat 11 / Què passa si enterrem residus?
Fitxa Línia cronològica CI



Quant tarden els residus a descompondre’s?

Sabata vella (entre 25 i 200 anys) Ampolla de plàstic (entre 100 i 
1.000 anys)

Llauna (entre 10 i 500 anys) Piles (1.000 anys)

Bossa de plàstic (entre 100 i 1.000 
anys)

Ampolla de vidre (4.000 anys)
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Activitat 11 / Què passa si enterrem residus?
Fitxa Línia cronològica CI



Activitat 11 / Què passa si enterrem residus?
Fitxa Desenterrem residus CM CS

Quant han tardat a descompondre’s els residus?

Després de fer l’experiment, dibuixeu o enganxeu una fotografia
de l’abans i el després, per comparar en quin estat de
descomposició heu trobat cadascun dels residus.

S’han complert les vostres hipòtesis? Expliqueu en quins casos.

La natura quin tipus de residus pot descompondre?

Què us sembla que vol dir la paraula biodegradació?

Quina alternativa tenim per aquells residus que no es
descomponen o bé que ho fan molt lentament?

Fulla
enciam

Pela 
plàtan

Paper 
alumini

Paper 
cuina

Bossa 
plàstic

Abans
Foto / 
dibuix

Després
Foto / 
dibuix
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Activitat 12 / Quines són les fases del compostatge? Mirem-ho de prop
Fitxa La columna de descomposició CS

Construïm un compostador petit 

per veure el procés de prop

Opció A Opció B

• Quin material has utilitzat?

• Quins passos que has seguit?

• Fes hipòtesis. Què t’imagines que haurà passat d’aquí a unes
setmanes?
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Activitat 13 / Qui hi viu, al compostador?
Fitxa Classificació invertebrats CI 

ELS ANIMALS DESCOMPONEDORS

Cargols Llimacs

Centpeus Cucs

Porquets de Sant Antoni o truges
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Activitat 13 / Qui hi viu, al compostador?
Fitxa Classificació invertebrats CI 

Aranyes Tisoretes o talladits

Escarabats Formigues

Mosques

ELS ANIMALS DESCOMPONEDORS
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Cargols i llimacs

(pertanyen als mol· luscs)

Activitat 13 / Qui hi viu, al compostador?
Fitxa Classificació invertebrats CM CS 

Porquets de Sant Antoni 

o truges (pertanyen 

als crustacis)

Centpeus

(pertanyen 

als miriàpodes)

Cucs de terra

(pertanyen

als anèl· lids)

ELS ANIMALS DESCOMPONEDORS
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ELS INSECTES TENEN 6 POTES

(pertanyen als artròpodes)

Activitat 13 / Qui hi viu, al compostador?
Fitxa Classificació invertebrats CM CS 

LES ARANYES TENEN 8 POTES 

(pertanyen als artròpodes) 

ELS ANIMALS DESCOMPONEDORS

Tisoretes Formigues Escarabats

Paneroles

Mosques i mosquits

Grills i llagostes
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Activitat 13 / Qui hi viu, al compostador?
Fitxa Els animals descomponedors CI CM CS

Els animals descomponedors

Observa i dibuixa els animals descomponedors que has trobat.

Té potes?____ Quantes? _____

Té ales? _____

Té antenes?____

Nom:_____________________

Té potes?____ Quantes? _____

Té ales? _____

Té antenes?____

Nom:_____________________

Té potes?____ Quantes? _____

Té ales? _____

Té antenes?____

Nom:_____________________
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Activitat 14 / Qui descompon la matèria orgànica?
Fitxa Experiment plàtan CM CS

Quins organismes descomponen la matèria orgànica?

• Quin material has utilitzat per preparar l’experiment?

• Fes hipòtesis. Què t’imagines que haurà passat d’aquí a uns
dies a dins de cada bossa? En quin estat estarà el plàtan?
Haurà passat alguna cosa més?

Per a la preparació de l’experiment:

Es marquen les quatre bosses de plàstic amb lletres diferents

(A, B, C, D) i s’omplen de la manera següent:

- Bossa A: uns quants talls de plàtan.

- Bossa B: uns quants talls de plàtan i un sobre de llevat.

- Bossa C: uns quants talls de plàtan i una mica d’aigua.

- Bossa D: uns quants talls de plàtan, un sobre de llevat i

aigua.

Un cop feta aquesta operació, es tanquen les bosses i es

posen al sol durant uns quants dies.
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Activitat 15 / Com treballen els cucs de terra?
Fitxa Un terrari per a cucs de terra CM CS

Construïm un terrari per a cucs de terra

Opció A Opció B

• Quin material has utilitzat?

• Quins passos has seguit?

• Fes hipòtesis. Què t’imagines que haurà passat d’aquí a unes
setmanes?

Pàgina 57



Activitat 16/ Quanta aigua pot atrapar el compost?
Fitxa La retenció d’aigua CI CM CS

Quin tipus de sòl reté millor l’aigua?

• Quin material has utilitzat?

• Quins passos que has seguit?

• Resultats:

• Quines conclusions n’extreus?

Aigua
abocada

Aigua
recollida

Aigua
retinguda

Temps
d’escolament

Terra 1

Terra 2

Terra 2

Terra 4
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Activitat 17/ Com són els sòls?
Fitxa Experiment 1. Partícules del sòl CM CS

EXPERIMENT 1. 

Quines partícules hi ha al sòl?

PER REFLEXIONAR:

• Creus que serà un bon sòl per a què hi creixin les plantes?

• Creus que hi ha coses al sòl que no veiem? Com te les
imagines?

• Podria ser que alguna d’aquestes coses fossin éssers vius? Si
ho fossin, quina relació podrien tenir amb els altres éssers
vius, com per exemple les plantes que hi viuen?

Pes 
total 

(grams)

Pes de les 
partícules 
separades 

amb els dits

Pes de les 
restes 

vegetals

Pes de les 
partícules que 
han passat pel 

sedàs i mesuren 
…. mm

Pes de les 
partícules que 
NO han passat

pel sedàs i 
mesuren …. mm

Safata 1

Safata 2

Safata 3

Safata 4

Mitjana
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Activitat 17/ Com són els sòls?
Fitxa Experiment 2. Textura del sòl CI CM CS

EXPERIMENT 2. 

Quina textura té el sòl?

PER REFLEXIONAR:
• Quin serà un bon sòl per a què hi creixin les plantes? Per què?

Es pot fer el 
macarró?

Es trenca el 
macarró en 

doblegar-lo?

Quan s’asseca 
queda sense 

compactar o queda 
com una pedra?

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

Mostra 4
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Activitat 17/ Com són els sòls?
Fitxa Experiment 3. Aire i aigua al sòl CI CM CS

EXPERIMENT 3. 

Com es pot saber si hi ha aire i aigua al sòl?
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• Quin material has utilitzat?

• Quins passos que has seguit?

• Resultats:

• PER REFLEXIONAR:

• Si has observat bombolles mentre queia l’aigua, a què
creus que són degudes?

• Com creus que seria un sòl que no tingués gens d’aire?
Seria bo per sembrar o plantar-hi plantes?



Activitat 17/ Com són els sòls?
Fitxa Experiment 4. Temperatura del sòl CM CS

EXPERIMENT 4. 

Què passaria si el sòl estigués sempre fred?

PER REFLEXIONAR:
• Creus que la distribució de sol i ombra a l’hort influeix en la

vida de les plantes de l’hort?

TEST A L’OMBRA TEST AL SOL

Temperatura inicial

T al cap de 15 minuts

T al cap de 30 minuts

T al cap de 45 minuts
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Activitat 17/ Com són els sòls?
Fitxa Experiment 5. El pH del sòl CS

EXPERIMENT 5. 

Com es pot saber si un sòl és àcid?

Abans de fer res, hem de saber que la col llombarda és un
indicador de pH que ens serveix per saber si una
substància és àcida, bàsica o neutra. Sabeu què és una
substància àcida? Sabríeu dir algun aliment àcid?

La col transformarà les substàncies de color:
• MORAT si és una substància neutra, com l’aigua.
• VERMELL si és una substància àcida. 
• BLAU O VERD si és una substància bàsica.

COLOR ÀCID / NEUTRE / BÀSIC

Llimona

Bicarbonat

Terra

…..

…..

Pàgina 63



Activitat 17/ Com són els sòls?
Fitxa Experiment 6. Estructura del sòl CM CS

EXPERIMENT 6. 

Quina estructura té el sòl?
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• Quin material has utilitzat?

• Quins passos que has seguit?

• Resultats:

• Conclusions:



Activitat 18 / Què necessiten les llavors per créixer?
Fitxa Fem planter CI CM CS

Fem planter

• Què necessitem per fer l’experiment? Dibuixa-ho i escriu-ne el
nom.

• Què hem fet per preparar l’experiment?

Primer de tot hem__________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Després hem ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Finalment, hem ___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

• Dibuixa el resultat de l’experiment:

• Conclusions:
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Activitat 18 / Què necessiten les llavors per créixer?
Fitxa Fem planter en diverses condicions CM CS

Fem planter en diverses condicions

Tindrem en compte diferents elements i condicions:
- Tipus de terra (compost, sorra, pedres)

- Aigua / sense aigua
- Llum / sense llum

• El vostre test quins elements i condicions té?

• Feu hipòtesis. Què creieu que haurà passat d’aquí a uns dies?

• Per reflexionar:
• Quants centímetres ha crescut la vostra planta?
• Per què creieu que ha passat?
• Creieu que mancava algun element essencial per a la

vida? Quin/s?
• Quins elements creieu que són clau perquè hagi crescut

la vostra planta?

• Conclusions:
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Activitat 19 / Podem trobar solucions a tot?
Fitxa Elements compostador CI

OXIGEN

SERRADURES

HUMITAT

TEMPERATURA REMENAR

MATÈRIA ORGÀNICA 
HUMIDA

CLOSQUES DE 
MUSCLOS CARN I PEIX

MATÈRIA ORGÀNICA 
HUMIDA

MATÈRIA ORGÀNICA 
SECA

FORMIGUES
PORQUETS DE 
SANT ANTONI

MOSQUES

OLOR / PUDOR
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La 
temperatura 
del material 

no puja, 
sembla que 

hi ha 
humitat.

El material 
està fred i 

xop. 

El material 
està fred i 

sec. 

La pila fa 
pudor. 

Hi ha moltes 
mosques.

Hi ha un tel 
blanc sobre 
el material.

Hi ha molts 
insectes.

Hi ha molts 
cucs.

La pila fa 
pudor 

d’amoníac.

Activitat 19 / Podem trobar solucions a tot?
Fitxa Joc de memòria problemes i solucions CM CS
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Activitat 19 / Podem trobar solucions a tot?
Fitxa Joc de memòria problemes i solucions CM CS
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Activitat 20 / Està a punt el compost?
Fitxa Proves compost madur CI CM CS

Proves per saber si el compost és madur

PROVA 1: L’OLOR

Olor de terra de bosc (compost madur i a punt per ser usat)

Olor d’ous podrits (compost mal compostat, cal tornar-lo al 
compostador) 

No fa olor de res o fa olor de terra seca (compost massa 
vell, s’ha compostat massa)

PROVA 2: EL COLOR I L’ASPECTE

Color fosc i no s’hi reconeixen els materials originals 
(compost madur)

Color fosc i s’hi reconeixen les materials originals (compost 
massa jove, no s’ha completat el procés)

Color clar amb aspecte de pols (compost massa sec)

PROVA 3: LA TEXTURA

Quan es prem amb la mà no goteja, no s’esmicola i no taca i 
es pot fer una croqueta (compost madur i llest)

Quan es prem amb la mà regalima aigua i no es pot 
modelar (compost massa humit)

Quan es prem amb la mà s’esmicola i cau de la mà 
(compost massa sec)

Per a cadascuna de les tres proves, marca amb una creueta quina
és l’opció acordada pel grup:

Hem arribat a la conclusió que el compost es troba en un estat
……………………………………………………………………………

Pàgina 70



Activitat 22 / Fem una campanya de comunicació
Fitxa Disseny campanya comunicació CI

Fem una campanya de comunicació i sensibilització

A qui li voleu explicar el projecte?1

Què li voleu dir exactament?

De quina manera li direu? 
Amb un vídeo, un mural, una 
conferència, una obra de 
teatre...?

Quines paraules fareu servir?

2

3

4
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Activitat 22 / Fem una campanya de comunicació
Fitxa Disseny campanya comunicació CM CS

Fem una campanya de comunicació i sensibilització

Els 6 passos a seguir:

Què volem aconseguir amb la campanya?

A qui va dirigida la campanya?

Quin missatge donarem?

Quin llenguatge farem servir?

Com ens organitzarem?

Com sabrem que la campanya ha funcionat?

1

2

3

4

5

6

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB LA CAMPANYA?

Heu de pensar per què feu la campanya de comunicació i quins són els 
vostres objectius.
Per exemple, al final de la campanya de comunicació voleu aconseguir…
• Augmentar la consciència de les famílies per reciclar la matèria 

orgànica.
• Donar  conèixer a les famílies què és el malbaratament alimentari i com 

evitar-lo.
• Aconseguir que les famílies o la resta de cursos participin al procés de 

compostatge.
• Fer que tothom tingui més informació i estigui més conscienciat de com 

s’ha de reciclar.
• Fomentar la participació del personal de cuina i menjador en el projecte.

Escriviu què voleu aconseguir:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1
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Activitat 22 / Fem una campanya de comunicació
Fitxa Disseny campanya comunicació CM CS 

Fem una campanya de comunicació i sensibilització

A QUI VA DIRIGIDA LA CAMPANYA?

Heu de pensar a quin públic us voleu dirigir. És important tenir-ho clar, 
perquè en funció del públic s’haurà de fer servir un missatge o un altre.
Per exemple: alumnes d’altres cursos, mestres, famílies, resta de personal 
de l’escola, ciutadans del municipi, etc.

Escriviu a quin/s públic/s voleu enviar el missatge:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2

QUIN MISSATGE DONAREM?

Heu de pensar que el missatge ha de ser atractiu, clar i fàcil d’entendre. El 
missatge ha d’aconseguir tres coses: informar / fer canviar alguna cosa als 
receptors / que sigui recordat.

El missatge pot ser de diferents tipus:
• Informatiu i narratiu. Explica i dóna informació de fets i dades.
• Emocional. Comunica emocions per influir en la sensibilitat del 

receptor.
• Amb un únic concepte. És molt breu i només dona una idea.
• Amb més d’un concepte. S’expliquen moltes coses diferents.
• Motivador. Impactant, interessant, engrescador.
• Positiu. Anima a fer alguna cosa explicant els avantatges, beneficis.
• Negatiu. Anima a fer alguna cosa explicant què passa si no es fa bé, les 

coses negatives, les conseqüències.
• Altres: 

Escriviu el vostre missatge:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3
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Activitat 22 / Fem una campanya de comunicació
Fitxa Disseny campanya comunicació CM CS 

Fem una campanya de comunicació i sensibilització

QUIN LLENGUATGE FAREM SERVIR?

Heu de pensar que el llenguatge ha de ser adequat perquè el puguin 
entendre els receptors. No és al mateix parlar amb un infant de tres anys 
que amb l’alcalde/essa del poble. 

Escriviu quines paraules clau han de sortir segur:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Escriviu si fareu servir algun text breu com a eslògan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4

COM ENS ORGANITZAREM?

Heu de pensar primer de tot quin format fareu servir per a la campanya 
(mural, vídeo, fulletó informatiu, anunci de ràdio, xerrada informativa, acte 
sorpresa, obra de teatre...).

Escriviu el format de la campanya:
___________________________________________________________________

Feu ara un llistat de tasques a fer, qui les farà i quan.

Penseu, finalment, en el material necessari i com l’aconseguireu. 

5
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