
 
 
Proposta educativa per promoure uns esmorzars més sostenibles 
als centres educatius de la Mancomunitat La Plana 

 

+ ACTIVITATS  
Proposta d’activitats per seguir 
avançant en la prevenció dels residus 
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PRESENTACIÓ 
 
A continuació es presenten idees i propostes de treball per ampliar el projecte Què 
esmorzem/ Què deixem, més enllà de l’activitat puntual de diagnosi dels residus dels 
esmorzars. Després de la reflexió feta al final de la setmana, moltes preguntes quedaran 
respostes, però segurament altres reflexions donaran peu a continuar investigant i actuant:  
 

 
- Quines matèries primeres es necessiten per fabricar els 

envasos? 
- A quin cubell es llença cada residu? 
- Com es recicla cada material? 
- Què en sabem de l’impacte que causen els residus al medi 

ambient? 
- A qui hem d’implicar per reduir els residus? 
- Com podem reduir la quantitat de residus que generem a 

l’escola? 
- Què vol dir reutilitzar? 
- Per què cal reduir residus? 
- Què passa si no reciclem? 
- Per què hi ha residus a terra del pati? 
- Per quins motius no tothom porta embolcall reutilitzable? 
- Quant menjar llencem? 
- Què podem fer si ens sobra menjar? 
- ... 

 

 
 
Aquestes preguntes portaran a realitzar activitats d’ensenyament-aprenentatge concretes, 
en què els alumnes seran els veritables protagonistes. 
 
Les activitats que es plantegen poden adaptar-se als diferents nivells educatius, i totes 
tenen en comú que aprofundeixen en la temàtica de la prevenció dels residus, des de 
diverses perspectives i tenint en compte el treball transversal i interdisciplinari. L’objectiu 
final ha de portar a actuar per minimitzar els residus que es generen en el dia a dia.   
 
Es tracta d’un petit recull de propostes inspiradores. Ni de bon tros és tot el que es pot fer a 
l’aula i a l’entorn proper. Ben segur que professorat i alumnat teniu infinitat d’idees!  
 
Tenint present l’esquema de continuïtat i millora del projecte, INVESTIGAR-ACTUAR-
COMUNICAR, les propostes de treball s’organitzen en dos blocs: 
 

1. Activitats d’investigació / reflexió 

2. Activitats d’acció / comunicació 
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1. ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ / REFLEXIÓ 

 
 
1.1. Quants residus fem a l’escola? 

Quantificació dels residus de paper, envasos, vidre, matèria orgànica, rebuig de tota 
l'escola. Quin és el residu que més generem? Recollim totes les bosses de deixalles i 
fotografiem, pesem i anotem tots els residus generats al centre al dia/setmana/mes. 
Extrapolem els resultats a la resta de l’any. Potser ens caldrà l’ajuda del personal de 
neteja, de la cuina/menjador, etc. D’aquests residus, quins podríem reduir? Com ho 
podem fer? 
 
 

1.2. Què passa amb els residus del pati?  

Per torns diaris i en petit grup emplenem una fitxa d’observacions d’hàbits. Has vist 
algun company fent servir la paperera? I tirant alguna cosa a terra? Has vist algun 
company avisant algú per tirar una cosa a terra? Hi ha residus a terra? Quants? 
Després d’unes setmanes analitzem els resultats i en traiem conclusions. Hi ha prou 
papereres al pati? Com podem millorar? 
 
 

1.3. Quant triguen a desaparèixer els residus? 

Experimentem amb diferents tipus de residus per descobrir si es descomponen. Els 
enterrem al pati i després de dos mesos observem què ha passat sota terra. Fem 
hipòtesis de quin desapareixerà abans? Quins avantatges i inconvenients té 
cadascun dels materials?  
 

 
1.4. Quant paper generem al centre?  

Els alumnes fan enquestes al professorat. Quantes fotocòpies es fan a la setmana? 
Quants paquets de folis es compren cada mes? Es reutilitza el paper per les dues 
cares? S’utilitza paper reciclat? Per què? A partir d’aquestes conclusions es proposa 
un pla de millora per reduir el consum de paper del centre. Es poden promoure 
iniciatives com celebrar un dia sense paper. 
 

 
1.5. Què passa quan anem d’excursió?  

Observem i analitzem quin tipus d’embolcalls utilitzem quan ferm sortides i 
excursions. A partir de les observacions, escrivim un decàleg de bones pràctiques 
per reduir els residus de les sortides. Aquesta informació es comparteix amb 
companys, les famílies i el personal de cuina que prepara els pícnics. 
 

 
1.6. Quin és l’embolcall més contaminant?  

Recerca d’informació sobre el cicle dels diferents materials, des de l’obtenció de la 
matèria primera, el procés de producció (despesa d’aigua, energia, etc.), el transport, 
el consum mundial, el procés de reciclatge i la recuperació. Quin impacte ambiental i 
social genera cadascun? Quina petjada ecològica suposa? 
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1.7. Quants residus fem en un any?  

Experiment fet a partir d’una estimació individual i col·lectiva. Quants brics de llet 
bevem en un any? Quants iogurts consumim? A partir del pes podem comparar si 
estem per sobre o per sota de la mitjana de pes de residus generats per persona i 
dia. Quins residus podríem reduir o substituir per opcions més respectuoses? Fem 
una llista de bons hàbits de compra entre tots. 
 

 
1.8. Quin camí segueixen les deixalles del nostre poble? 

Descobrir com es fa la recollida selectiva porta a porta del municipi i investigar quin 
camí segueixen les deixalles des que les llencem a la paperera fins que poden ser 
recuperades. Visita a la recollida porta a porta del municipi, a les instal·lacions de 
tractament de residus de la Mancomunitat, etc. Es pot organitzar una visita a les 
famílies guiada pels alumnes. 
 

 
1.9. Com reciclaven els nostres avis? 

Xerrada amb gent gran del poble o avis i àvies dels alumnes. Com es tractaven 
abans els residus a les cases de pagès? Quins residus generaven en comparació als 
que fem ara? La llet s’envasava en brics? I l’aigua, com es guardava? Quines 
matèries primeres s’utilitzaven abans i quines ara? Es tracta de reflexionar sobre el 
passat, el present i el futur de les deixalles a partir de la conversa en directe. 
 

 
1.10. Què diuen els diaris sobre els residus? 

Exercici de lectura de notícies d’actualitat relacionades amb els residus, a escala 
local i mundial. Es pot fer una lectura individual i col·lectiva. Algunes pautes per 
analitzar el text: “Imagina’t que has d’explicar aquest text a un company en poques 
paraules. De què li diries que parla? Hi ha alguna cosa que no entens? Per què et 
sembla que algú ha escrit aquest text? Què has après llegint aquest text? Quins 
sentiments et genera la notícia? Quins titulars t’agradaria llegir d’aquí a 10 anys?”. 
 
 

1.11. Tots els papers i plàstics són iguals? 

Quants tipus diferents de paper coneixem? Quines característiques té cadascun? 
Experimentem amb diferents tipus de paper, els observem, mirem les diferències 
entre ells, els classifiquem... Investiguem el cicle del paper, l’extracció, la fabricació, 
el reciclatge. Fem paper reciclat. 
Amb els plàstics podem investigar diferents envasos fets d’aquest material. Amb una 
lupa localitzem els codis de reciclatge a l’etiqueta o al cul dels envasos i els 
classifiquem segons el tipus de plàstic de què estan fets (PET, PVC, PP, PS...).   
 
 

1.12. Quines propietats tenen els materials? 

Experimentació amb diferents materials com vidre, fusta, metalls, plàstic, restes 
orgàniques, paper, roba. Suren? Condueixen l’electricitat i la calor? Reaccionen amb 
l’àcid? Podem experimentar amb els canvis químics dels materials: oxidació, 
combustió, fermentació, putrefacció, descomposició... Quina substància tenim a 
l’inici? Quina substància tenim al final? 
Els alumnes més petits poden observar-los per fora (les seves propietats, com 
canvien...). Què passa quan provoquem canvis? Els trenquem (fent força, amb aigua, 
amb foc) i ens els imaginem per dins. Quins materials són més fàcils de desfer?  
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Veiem que hi ha unions més i menys fortes. Per què els podríem tornar a fer servir? 
Utilitat dels materials en funció de les seves propietats. 
 

 
1.13. Malbaratem aliments a l’escola? 

Investiguem després del pati si hi ha restes de menjar a les papereres d’orgànica i les 
quantifiquem. Separem els aliments malbaratats per tipus d’aliments (pa, embotit, 
làctics, fruita) i esbrinem els motius perquè es llencen. Reflexionem i proposem 
millores conjuntes. M’ho he acabat tot? N’he deixat? Per què? A casa passa el 
mateix? Es pot redactar un decàleg de bons hàbits.  
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2. ACTIVITATS D’ACCIÓ / COMUNICACIÓ 

 
 
2.1. Cosim un embolcall reutilitzable 

Organització d’un taller familiar de costura creativa, per cosir un embolcall reutilitzable 
a partir de retalls de roba.  
 

 
2.2. Concurs artístic: reutilitzem 

Quin ús podem fer de tots els residus que generem a l’escola? Els residus poden ser 
nous recursos. Promoure la creació artística per fomentar la reutilització de tot allò 
que llencem. Crear escultures, jocs i màquines amb materials reutilitzats. Promoure la 
participació de tota la comunitat educativa. Muntar una exposició al vestíbul, fer un 
concurs, etc. 
 

 
2.3. Concurs de fotodenúncia  

Organitzar un concurs fotogràfic en què participi tota l’escola. Fem fotos d’allò que 
volem denunciar perquè no ajuda a preservar el medi ambient. Les fotos poden ser 
de l’escola o de l’entorn proper. Quines accions incíviques veiem i volem denunciar? 
Com les podem corregir? Es pot fer a través de les xarxes socials, muntar una 
exposició a l’Ajuntament, etc. 
 

 
2.4. Netegem l’entorn natural 

Col·laborem a millorar l’entorn natural amb accions de neteja de residus per 
conscienciar tota la ciutadania. Poden ser jornades de voluntariat, curses esportives 
o projectes d’aprenentatge-servei o servei comunitari. Ja s’estan organitzant moltes 
iniciatives a escala europea, com Let’s Clen Up Europe, Ultra Clean Marathon, 
plogging... 

 
 
2.5. Accions de sensibilització al carrer 

Promoure accions de conscienciació i sensibilització provocadores i efectives 
dirigides a la ciutadania, esdeveniments d’impacte. Com per exemple anar a 
comerços de proximitat o supermercats a analitzar tots els envasos inútils amb què 
van envasats molts productes. Es pot fer una performance de dansa, una flash mob o 
una actuació per fer reflexionar sobre els hàbits de compra. Els alumnes poden fer 
d’informadors, repartint tríptics informatius, etc. Es poden fer accions reivindicatives 
com les del moviment Fridays for future.   
 
 

2.6. Fem una campanya publicitària 
Dissenyem una campanya publicitària per conscienciar sobre la prevenció de residus. 
Seguim tots els passos: pensem els destinataris, els objectius, l’eslògan, els mitjans 
que utilitzarem, el missatge, la imatge. La difusió ha de ser el màxim d’àmplia, amb 
cartells penjats al poble, vídeos o lipdubs a les xarxes socials, etc.  
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2.7. L’intercanvi és la solució  

Promovem els mercats d’intercanvi de roba, llibres, joguines..., com a espais per 
reutilitzar abans de llençar. Es poden fer al centre o al municipi. Es poden emmarcar 
en la Setmana de prevenció de residus, pels voltants de Nadal, coincidint amb la 
diada de Sant Jordi... També es poden crear punts fixos al centre per deixar allò que 
ja no necessitem i que a algú altre li pot interessar. 

 
 
2.8. Fem del centre un lloc sostenible i artístic 

Dissenyar cartells artístics per a les papereres de recollida selectiva de les aules i els 
patis, pintar un grafit en un lloc visible del centre amb un missatge de sensibilització. 
Decorar passadissos, escales i espais comuns amb materials reutilitzats...  
 

 
2.9. Gamifiquem i creem jocs 

Creem jocs, o com s’anomena actualment, gamifiquem, per explicar la importància de 
fer una bona prevenció dels residus. Per conscienciar companys, infants més petits, o 
ciutadania en general una bona eina són els recursos lúdics. Jugant podem 
transmetre molts missatges. Es poden crear jocs de taula, curses d’orientació, 
gimcanes, videojocs, jocs d’escapada (escape rooms), geocerca (geocaching), 
missatges amb codis QR, etc. 
 
 

2.10. Festes sostenibles  
Ambientalitzem tots els actes i festes del centre. Promovem iniciatives com els gots 
reutilitzables per a les festes, les bosses de roba, etc. Es poden fer concursos de 
dibuix per buscar imatges comunes i logotips que identifiquin una idea; o promoure 
iniciatives com els regals immaterials i reutilitzats quan fem l’amic invisible o altres 
celebracions. 

 

 
 
 

 


