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

 

+ BONES PRÀCTIQUES 
recull d’experiències educatives al 
voltant dels residus  
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PRESENTACIÓ 
 
 
En aquesta secció hi ha un recull de bones pràctiques realitzades pels centres educatius.  
 
Es recullen activitats, accions i projectes relacionats amb la temàtica de la gestió i la 
prevenció dels residus. Hi ha exemples de tots els contextos, com la gestió, la participació i 
la cura de l’entorn proper, i des d’educació infantil fins a secundària.  
 
Són actuacions interessants i inspiradores que es poden utilitzar com a font d’idees, i servir 
de model per reproduir-les a l’aula centre i fer créixer el projecte Què esmorzem/Què 
deixem. 
 
És evident que hi ha moltes xarxes d’escoles per a la sostenibilitat arreu del país i del món 
que fan projectes molt interessants, i ha estat impossible recollir-los tots. Aquí n’hi ha una 
petita mostra. 
 
Es recullen: 
 

- Accions dels centres educatius de la Mancomunitat La Plana 

- Accions educatives d’arreu de Catalunya 
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ACCIONS DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA MANCOMUNITAT 
LA PLANA 
 
 

 AUDITORIES DE RESIDUS 

La majoria de centres han realitzat auditories com a procés autoavaluatiu per reflexionar 
sobre la pràctica de la pròpia gestió dels residus. Una auditoria es desenvolupa en quatre 
fases: diagnosi (investigar i recollir informació per conèixer la situació de partida), anàlisi 
dels resultats i planificació de propostes de millora per solucionar els problemes detectats, 
realització de les accions de millora acordades i finalment avaluació.  
 
 

Escola Mossèn Cinto – Folgueroles  
Dissenyen cartells per a totes les papereres del centre, en què 
expliquen què s’ha de llençar a cada fracció i creen una obra de 
teatre per conscienciar la comunitat educativa. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/03/26/reciclem-be/ 
 

 
Escola de Muntanyola – Muntanyola 
Fan cartells per a totes les papereres de l’escola, elaboren un vídeo 
amb una cançó per animar tothom a separar bé, i organitzen una 
jornada d’activitats per a tots els cursos. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/06/14/un-conte-i-
una-cursa-dorientacio-sobre-els-residus/ 

 
 

Escola Les Basseroles – Sant Miquel de Balenyà, Seva 
Fan una enquesta dels hàbits relacionats amb la sostenibilitat. 

Preguntes sobre els productes que mengen i amb quins envasos 

emboliquen l’esmorzar, com fan la recollida selectiva, l’estalvi 

energètic i la mobilitat. Els resultats permeten treure conclusions i 

proposar millores.  

 

 

Escola El Roure Gros – Santa Eulàlia de Riuprimer 
Centralitzen els cubells als passadissos per reduir el nombre de 
cubells. Fan un treball d’investigació sobre el paper d’alumini i 
escriuen un correu a les famílies en què en prohibeixen l’ús. Posen 
cartells als lavabos per utilitzar un únic paper d’eixugamans. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/01/11/com-
reciclem-a-lescola/ 
 

 

Escola Farigola – Seva 
Els alumnes de cicle inicial dissenyen una actuació per millorar la 
neteja del pati. Recullen tots els residus que troben a terra i els 
guarden en una capsa. Fan sensibilització a totes les classes per 
aconseguir que a la propera neteja, la capsa quedi buida.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/06/15/volem-un-
pati-mes-net/ 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/03/26/reciclem-be/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/06/14/un-conte-i-una-cursa-dorientacio-sobre-els-residus/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/06/14/un-conte-i-una-cursa-dorientacio-sobre-els-residus/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/01/11/com-reciclem-a-lescola/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/01/11/com-reciclem-a-lescola/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/06/15/volem-un-pati-mes-net/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/06/15/volem-un-pati-mes-net/
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Escola Farigola – Seva 
A cicle inicial fan el projecte “Què passa amb les deixalles?”. 
Diverses activitats per reflexionar: experiment d’enterrar residus per 
veure si es descomponen, cartells per les papereres i amb els 
compromisos per mantenir el pati net...  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/06/02/que-passa-
amb-les-deixalles/ 

 
  

Col·legi Sant Genís i Santa Agnès – Taradell 
Guarden els residus durant una setmana, els pesen, busquen 
impropis... A partir dels resultats busquen estratègies per millorar. A 
cada aula s’hi afegeix la paperera del rebuig, es fan cartells nous 
per a totes les papereres... 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/04/01/la-gestio-
dels-residus-a-lescola-sant-genis-i-santa-agnes/ 

 
 

Institut de Taradell – Taradell 
A 4t d’ESO dissenyen la campanya de sensibilització “El boc’n’roll 
et desafia” per reduir l’ús del paper d’alumini i llençar la matèria 
orgànica al cubell corresponent. Es tracta d’una presentació, un 
vídeo i un kahoot. També sortegen quatre embolcalls amb una carta 
de compromís perquè l’utilitzin.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/11/15/el-bocnroll-
et-desafia/ 

 
 

Escola L’Era de Dalt – Tona  
A cada aula s’hi afegeix la paperera del rebuig, es fan cartells nous 
per a totes les papereres, es pinten les papereres del pati, un grup 
de voluntaris vigila les papereres a l’hora del pati i informen els 
companys per separar millor. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2015/11/23/fem-una-
ecoauditoria-a-lescola/ 

 
 
 

 PARTICIPACIÓ EN LA SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Molts centres participen en la Setmana europea de la prevenció de residus (mes de 
novembre) o a la proposta Let’s clean up Europe (mes de maig), amb accions puntuals que 
pretenen visibilitzar la importància de prevenir els residus i de mantenir l’entorn natural net.  
 
 

Escola Mossèn Cinto – Folgueroles  
Participació en el Let’s clean up Europe. Netegen les deixalles d’un 
espai natural del poble per prendre consciència de la importància de 
mantenir l’entorn net.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/05/20/lets-clean-
up-europe-a-la-font-de-lamat/ 

 
 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/06/02/que-passa-amb-les-deixalles/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/06/02/que-passa-amb-les-deixalles/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/04/01/la-gestio-dels-residus-a-lescola-sant-genis-i-santa-agnes/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/04/01/la-gestio-dels-residus-a-lescola-sant-genis-i-santa-agnes/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/11/15/el-bocnroll-et-desafia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/11/15/el-bocnroll-et-desafia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2015/11/23/fem-una-ecoauditoria-a-lescola/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2015/11/23/fem-una-ecoauditoria-a-lescola/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/05/20/lets-clean-up-europe-a-la-font-de-lamat/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/05/20/lets-clean-up-europe-a-la-font-de-lamat/
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Escola Joan XXIII – Els Hostalets de Balenyà 
Fa molts cursos que hi participen, realitzant accions diverses. Els 
alumnes d’infantil es sensibilitzen amb el conte Quina llauna!, fan 
manualitats reutilitzant material... i acaben muntant una exposició 
de tots els treballs oberta al poble. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/01/31/setmana-de-
prevencio-de-residus-perillosos/ 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/12/11/sigues-llest-
donem-li-una-nova-vida/ 
 
Un any es fa una diagnosi dels residus que es generen de 
l’esmorzar. Primer es fa un recompte de cada tipus de residus 
sense avisar les famílies, i unes setmanes més tard es repeteix 
l’actuació amb l’avís previ de no portar envasos d’un sol ús. A partir 
dels resultats es proposen millores.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/12/07/esmorzar-
sense-residus-a-lescola-joan-xxiii/ 
 
Un any es fa una gràfica gegant al pati de tots els residus que es 
generen a l’escola durant una setmana, classificats per materials.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/12/03/a-lescola-
joan-xxiii-fem-una-grafica-dels-residus-que-generem/ 

 
 

Escola El Gurri (ZER Guilleries) – Taradell 
Un any fan el taller “Una nova utilitat, una nova vida”, per crear 
nous objectes a partir de residus i material en desús. L’activitat 
estimula la imaginació i la consciència de reutilitzar. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/12/11/una-nova-
utilitat-una-nova-vida/ 

 
 

Institut de Tona – Tona 
L’acció que organitzen és el primer mercat d’intercanvi solidari amb 
la voluntat de donar un nou ús i reutilitzar els productes. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/12/03/primer-
mercat-dintercanvi-solidari/ 
 

 
Escola Els Castanyers (ZER Guilleries) – Viladrau 
Una acció va ser fer un decàleg de bons propòsits i consells per 
reduir els residus a l’escola i a casa, el tríptic informatiu es penja a 
les classes, a la pàgina web de l’escola i a la de l’Ajuntament. 
Alguns anys recullen residus del bosc proper a l’escola i els 
separen en funció del material, o els utilitzen per fer escultures i 
exposar-les a l’entrada de l’escola. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/11/23/decaleg-de-
bons-proposits-per-reduir-els-residus/ 

 
 
 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/01/31/setmana-de-prevencio-de-residus-perillosos/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/01/31/setmana-de-prevencio-de-residus-perillosos/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/12/11/sigues-llest-donem-li-una-nova-vida/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/12/11/sigues-llest-donem-li-una-nova-vida/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/12/07/esmorzar-sense-residus-a-lescola-joan-xxiii/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/12/07/esmorzar-sense-residus-a-lescola-joan-xxiii/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/12/03/a-lescola-joan-xxiii-fem-una-grafica-dels-residus-que-generem/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/12/03/a-lescola-joan-xxiii-fem-una-grafica-dels-residus-que-generem/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/12/11/una-nova-utilitat-una-nova-vida/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/12/11/una-nova-utilitat-una-nova-vida/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/12/03/primer-mercat-dintercanvi-solidari/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/12/03/primer-mercat-dintercanvi-solidari/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/11/23/decaleg-de-bons-proposits-per-reduir-els-residus/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/11/23/decaleg-de-bons-proposits-per-reduir-els-residus/
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Escola Vedruna – Tona 
Hi participen cada any L’última acció que han fet ha estat l’activitat 
correcollir (plogging), que consisteix a córrer per la muntanya i 
recollir la brossa que es troba pel camí. D’aquesta manera es fa 
esport i es manté l’entorn lliure de brutícia i deixalles.  
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-
post/2018/11/27/Participem-en-la-Setmana-Europea-de-
Prevenci%C3%B3-de-residus-amb-lactivitat-PLOGGING 
 
En una altra edició els delegats verds de primària fan el 
documental “donem-li una segona vida”, que explica les accions 
que fan a l’escola.  
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-
post/2017/12/12/V%C3%ADdeo-reportatge-Donem-li-una-segona-
vida 
 
En una altra edició, els de 2n d’ESO de tecnologia van construir 
diferents objectes amb material reutilitzat. 
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-
post/2015/12/03/Setmana-europea-de-la-prevenci%C3%B3-de-
residus 

 
 
 

 VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
Tots els centres han visitat les instal·lacions de tractament de 
residus de la Mancomunitat La Plana, que inclouen la planta de 
triatge, la planta de compostatge i la deixalleria. Alguns centres 
tenen la visita programada a un nivell educatiu i la fan cada curs.  
Es recomana que la visita es contextualitzi en el marc d’un projecte 
més ampli sobre els residus. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/visites-a-les-
instal%c2%b7lacions-de-la-mancomunitat/ 
 
  

 
Escola Les Pinediques – Taradell  
Els alumnes d’educació infantil visiten la deixalleria de Taradell per 
conèixer d’on treu el material el creador de joguines reciclades del 
poble, i per comprendre la importància de portar cada residu al seu 
lloc. https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-
educatiu/les-pinediques/ 

 
 

Col·legi Sant Genís i Santa Agnès – Taradell 
Els alumnes de cicle inicial, dins el projecte de conèixer el poble, 
treballen com es fa la recollida de residus. Visiten la recollida porta a 
porta a un tram del municipi, i fan preguntes als operaris de la 
recollida, i també coneixen la deixalleria. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-
educatiu/sant-genis-i-santa-agnes/ 

https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2018/11/27/Participem-en-la-Setmana-Europea-de-Prevenci%C3%B3-de-residus-amb-lactivitat-PLOGGING
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2018/11/27/Participem-en-la-Setmana-Europea-de-Prevenci%C3%B3-de-residus-amb-lactivitat-PLOGGING
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2018/11/27/Participem-en-la-Setmana-Europea-de-Prevenci%C3%B3-de-residus-amb-lactivitat-PLOGGING
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2017/12/12/V%C3%ADdeo-reportatge-Donem-li-una-segona-vida
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2017/12/12/V%C3%ADdeo-reportatge-Donem-li-una-segona-vida
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2017/12/12/V%C3%ADdeo-reportatge-Donem-li-una-segona-vida
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2015/12/03/Setmana-europea-de-la-prevenci%C3%B3-de-residus
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2015/12/03/Setmana-europea-de-la-prevenci%C3%B3-de-residus
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2015/12/03/Setmana-europea-de-la-prevenci%C3%B3-de-residus
https://escolesmancoplana.wordpress.com/visites-a-les-instal%c2%b7lacions-de-la-mancomunitat/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/visites-a-les-instal%c2%b7lacions-de-la-mancomunitat/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-educatiu/les-pinediques/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-educatiu/les-pinediques/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-educatiu/sant-genis-i-santa-agnes/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-educatiu/sant-genis-i-santa-agnes/
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Escola L’Era de Dalt – Tona  
Els alumnes d’educació infantil reben la visita a l’escola del vehicle de 
neteja i del camió d’escombraries, per conèixer com funcionen i la 
feina que fan. La proposta s’emmarca en el projecte que fan sobre els 
transports. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-
educatiu/lera-de-dalt/ 

 
 
 

 PROJECTES D’INTERCANVI CULTURAL 

La Mancomunitat ha liderat dos projectes d’intercanvi cultural 
relacionats amb els residus amb escoles d’Itàlia i Bolívia. Són 
projectes que, mitjançant l’intercanvi virtual d’experiències a través de 
vídeos, pretenen conèixer una realitat diferent a la pròpia tant en 
l’àmbit cultural com pel que fa referència a gestió de residus. 
Fomenten la presa de consciència de les problemàtiques ambientals 
a escala local i global, i la reflexió sobre com actuar per millorar la 
salut del planeta. 
 
Curs 2013-14: Projecte pilot amb escoles de la regió del Piemont, al 
nord d’Itàlia. Hi participen 7 centres educatius. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/06/02/finalitza-
lintercanvi-sobre-residus-amb-escoles-ditalia/ 

 
Curs 2017-18 i 2018-19: Projecte amb escoles de Bolívia. Hi 
participen 3 centres. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/07/08/finalitza-la-2a-
edicio-del-projecte-dintercanvi-entre-escoles-de-catalunya-i-de-
bolivia/ 
 

 
 

 COMPOSTATGE ESCOLAR 

 
 
Alguns centres tenen un compostador a l’escola que els serveix per 
gestionar les restes orgàniques que es generen en els esmorzars, a 
la cuina i al menjador. A més, aprofiten aquest recurs per iniciar 
projectes de compostatge escolar que pretenen que l’alumnat 
comprengui el cicle de la matèria orgànica i prengui consciència del 
benefici de fer una bona separació en origen dels residus orgànics. 
Es treballa a partir de preguntes investigables i una metodologia 
experimental.  
 
Escola de Muntanyola – Muntanyola 
Escola Valldeneu – Sant Martí de Centelles 
Escola Farigola – Seva 
Escola El Gurri (ZER Guilleries) – Taradell 
Escola Les Pinediques – Taradell 
 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-educatiu/lera-de-dalt/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/centre-educatiu/lera-de-dalt/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/06/02/finalitza-lintercanvi-sobre-residus-amb-escoles-ditalia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/06/02/finalitza-lintercanvi-sobre-residus-amb-escoles-ditalia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/07/08/finalitza-la-2a-edicio-del-projecte-dintercanvi-entre-escoles-de-catalunya-i-de-bolivia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/07/08/finalitza-la-2a-edicio-del-projecte-dintercanvi-entre-escoles-de-catalunya-i-de-bolivia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/07/08/finalitza-la-2a-edicio-del-projecte-dintercanvi-entre-escoles-de-catalunya-i-de-bolivia/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/11/22/inauguracio-del-compostador/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/06/20/les-horterades-un-projecte-dhort-escolar-participatiu/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/03/26/que-passa-amb-les-deixalles-del-compostador/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2016/12/05/que-passa-si-enterrem-residus-al-pati/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/11/10/taller-del-compostador/
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 MALBARATAMENT ALIMENTARI 

 

Escola Farigola – Seva 
L’escola vol aconseguir uns esmorzars més saludables i sostenibles. 
Els alumnes de cicle superior analitzen i comptabilitzen el 
malbaratament alimentari de l’hora d’esmorzar. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/04/08/calculem-el-
malbaratament-alimentari-dels-esmorzars/  

 
 

Escola Les Pinediques – Taradell  
Fa uns anys van iniciar un projecte per reduir el malbaratament 
alimentari dels esmorzars. La proposta va sorgir dels alumnes. Fan 
una diagnosi a través de fotos dels residus de les papereres i d’una 
graella de registre. Fan xerrades de conscienciació a totes les 
classes i pinten les papereres del pati per millorar la recollida.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2015/09/03/estudi-de-
residus-al-pati/ 

 
 
 

 SENSIBILITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ  

Escola Mossèn Cinto – Folgueroles 
El municipi fa 13 anys que celebra la Setmana de Medi Ambient,  
plena d’activitats per reflexionar i actuar a favor del medi ambient. 
Cada any s’enfoca en un tema diferent. S’organitzava la Festa de les 
3R i un mercat d’intercanvi de joguines. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/12/10/setmana-de-
medi-ambient-a-folgueroles-2/ 

 
 

Escola de Muntanyola – Muntanyola 
L’escola col·labora en la campanya d’informació per implantar la 
recollida porta a porta el 2017. Els alumnes graven un vídeo 
explicatiu que s’utilitza a les reunions informatives amb els veïns.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/05/02/expliquem-la-
implantacio-del-porta-a-porta-a-muntanyola/ 

 
 

Escola Farigola – Seva 
Fa molts anys que recullen oli usat. Els de 6è són els encarregats 
de recollir l’oli cada setmana. Per conscienciar tothom de la 
importància de reciclar l’oli creen la campanya de sensibilització “Et 
moli o no et moli, recicla l’oli!” i un joc de cartes, i en fan difusió a 
tota la comunitat educativa. 
https://agora.xtec.cat/ceipfarigola-seva/portada/et-moli-o-no-et-moli-
recicla-loli/ 

 
 
 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/04/08/calculem-el-malbaratament-alimentari-dels-esmorzars/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/04/08/calculem-el-malbaratament-alimentari-dels-esmorzars/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2015/09/03/estudi-de-residus-al-pati/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2015/09/03/estudi-de-residus-al-pati/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/12/10/setmana-de-medi-ambient-a-folgueroles-2/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2018/12/10/setmana-de-medi-ambient-a-folgueroles-2/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/05/02/expliquem-la-implantacio-del-porta-a-porta-a-muntanyola/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2017/05/02/expliquem-la-implantacio-del-porta-a-porta-a-muntanyola/
https://agora.xtec.cat/ceipfarigola-seva/portada/et-moli-o-no-et-moli-recicla-loli/
https://agora.xtec.cat/ceipfarigola-seva/portada/et-moli-o-no-et-moli-recicla-loli/
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Escola L’Era de Dalt – Tona  
Els alumnes de tercer de primària fan un projecte sobre la 
contaminació per residus. Organitzen una festa del reciclatge a la 
plaça Major per sensibilitzar tota la població de canviar d’hàbits i 
fomentar la prevenció. Activitats diverses: mercat de roba de 
segona mà, venda de bosses reutilitzables i punts de llibre fets per 
ells, jocs sobre residus, un berenar sostenible, etc.  

 
 

Diverses escoles 
La Mancomunitat promou una campanya i un concurs de dibuix 
entre les escoles de primària per dissenyar la felicitació de Nadal 
2014. El lema de la campanya és “Urgent, per Nadal menys 
residus”. Són dues sessions de treball per buscar alternatives per 
generar menys residus. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/11/01/aquest-
nadal-la-felicitacio-de-la-mancomunitat-la-fan-les-escoles/ 

 
 
 

 ACCIONS DE GESTIÓ 

Tots els centres duen a terme accions de gestió molt concretes relacionades amb els 
residus, com la recollida de residus especials (piles, oli...), el foment dels esmorzars 
sostenibles, etc. La majoria d’accions ja s’han convertit en hàbits que impliquen tota la 
comunitat educativa. 
 
 

Escola La Muntanya – Aiguafreda 
L’escola realitza accions de gestió destinades a recollir residus 
especials. D’una banda, participa en el programa de recollida de piles 
Apilo de l’Agència de Residus de Catalunya i també fan recollida d’oli 
de cuina usat a través dels Clakis, uns recipients que recullen cada 
dimarts al centre.  
https://agora.xtec.cat/ceip-lamuntanya-aiguafreda/general/97-kg-de-
piles/ 
https://agora.xtec.cat/ceip-lamuntanya-aiguafreda/general/reciclatge-
de-loli/ 

 
 
Escola Mossèn Cinto – Folgueroles  
A l’escola reciclen material d’escriptura juntament amb l’esplai del 
poble i amb la col·laboració de l’entitat naturalistes de Girona, amb 
el projecte Terracycle, un projecte de reciclatge de material 
d’escriptura per fabricar material de jardineria.  
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/05/02/reciclem-
material-descriptura/ 
 

 
 
 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/11/01/aquest-nadal-la-felicitacio-de-la-mancomunitat-la-fan-les-escoles/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/11/01/aquest-nadal-la-felicitacio-de-la-mancomunitat-la-fan-les-escoles/
https://agora.xtec.cat/ceip-lamuntanya-aiguafreda/general/97-kg-de-piles/
https://agora.xtec.cat/ceip-lamuntanya-aiguafreda/general/97-kg-de-piles/
https://agora.xtec.cat/ceip-lamuntanya-aiguafreda/general/reciclatge-de-loli/
https://agora.xtec.cat/ceip-lamuntanya-aiguafreda/general/reciclatge-de-loli/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/05/02/reciclem-material-descriptura/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2019/05/02/reciclem-material-descriptura/
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Escola El Gurri (ZER Guilleries) – Taradell 
Com a projecte de centre promouen uns esmorzars sostenibles, 
saludables i respectuosos amb el medi, amb la col·laboració de les 
famílies. També utilitzen tovalló de roba i got reutilitzable. 
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/11/27/les-escoles-
fan-actuacions-durant-la-setmana-de-prevencio-de-residus/ 
 

 
Escola Vedruna – Tona 
Des de fa cursos el comitè ambiental dinamitza accions i iniciatives 
per avançar cap a la sostenibilitat. Una de les accions que porten a 
terme és la promoció d’esmorzars sostenibles, en què els delegats 
verds d’ESO venen boc’n’rolls.  
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2019/05/06/Ja-
tenim-els-bocn-rolls-aqu%C3%AD-No-et-quedis-sense 

 
 
  

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/11/27/les-escoles-fan-actuacions-durant-la-setmana-de-prevencio-de-residus/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2014/11/27/les-escoles-fan-actuacions-durant-la-setmana-de-prevencio-de-residus/
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2019/05/06/Ja-tenim-els-bocn-rolls-aqu%C3%AD-No-et-quedis-sense
https://evtescolaverda.wixsite.com/verda/single-post/2019/05/06/Ja-tenim-els-bocn-rolls-aqu%C3%AD-No-et-quedis-sense
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ACCIONS EDUCATIVES D’ARREU DE CATALUNYA 
 
 
El consistori infantil fa una campanya de sensibilització - Escoles XES Vic   
El consistori infantil de Vic elabora una campanya de sensibilització ambiental, com a 
resposta a l’encàrrec que els va fer l’alcaldessa a principi del curs 2017-18. Fan diversos 
vídeos de sensibilització ciutadana sobre els principals problemes mediambientals. 

 
 

Campanya “Marató residu zero. L’esmorzar saludable i sostenible” – Escoles de Sant 
Vicenç de Castellet 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet desenvolupa una campanya durant el 2018 per 
promoure els esmorzars saludables i sostenibles a les tres escoles de primària del municipi. 
Les activitats consisteixen a fer una diagnosi dels residus, una xerrada sobre salut, 
promoció de l’envàs reutilitzable, sempre acompanyats d’un personatge molt especial. La 
proposta obté el Premi europeu de prevenció de residus 2018. Més informació.  

 
 

Acte reivindicatiu “La grau allau” - Xarxa Escoles + Sostenibles de Barcelona 
Més de 500 joves i infants de 13 centres educatius del programa Escoles+Sostenibles que 
participen en el projecte Embolcalls + Sostenibles, demanen accions immediates contra la 
generació de residus i el canvi climàtic. Realitzen una acció festiva i reivindicativa a l’espai 
públic anomenada La Gran Allau.  

 
 

Projectes compartits - Escola Montserrat de Sant Salvador de Guardiola i Escola 
Barnola d’Avinyó  
El Camp d'Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus 
promouen la iniciativa Projectes compartits, un treball conjunt entre escoles per aprofundir 
en algun dels àmbits temàtics al llarg d’un curs escolar. 
El juny del 2018 es fa l’acte de cloenda del projecte de residus, en què alumnes de cicle 
superior han gravat espots de sensibilització. 

 
 

Taïca, l’art com a mitjà d’expressió personal – Escola Sant Pau de Sant Pol de Mar 
Taïca és una activitat que té per objectiu que els infants s’expressin lliurement a través de 
les diferents possibilitats que ens ofereix el cos, els elements de l’entorn proper i els 
elements plàstics provinents de material de rebuig que es reutilitzen creativament. 

 
 

I ara... reduïm – Escola Pau Claris de la Seu d’Urgell 
Un projecte interdisciplinari de centre en què participen totes les àrees i que pretén fer 
reflexionar sobre els residus que produïm per tal de reduir-los, reutilitzar-los i separar-los 
adequadament per reciclar-los. El projecte també treballa l’eix temporal i les relacions 
intergeneracionals. 
 
 
Vídeo de sensibilització – Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès 
Els alumnes de cicle inicial de l’Escola Ull de Vent tenen cura del medi ambient. I tu? Fan un 
vídeo per conscienciar i fer pedagogia sobre la importància de cuidar el nostre entorn.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YKaRltz86Rg&t=23s
https://www.svc.cat/serveis/medi-ambient/campanyes-de-sensibilitzacio-ambiental/marato-residu-zero/
https://www.svc.cat/serveis/medi-ambient/campanyes-de-sensibilitzacio-ambiental/marato-residu-zero/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-eS_Qblgs-A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=jjX0_VL8bpU
https://www.youtube.com/user/parcambiental/videos
https://www.youtube.com/user/parcambiental/videos
http://escolesxesc.cat/index.php/compartim-experiencies/bones-practiques/26-taica
http://escolesxesc.cat/index.php/compartim-experiencies/bones-practiques/36-i-ara-reduim
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=gSvB6oO2hxM
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Sustainable art alphabet – Col·legi Sant Josep de Navàs 
L’escola guanya el Premi europeu de la Setmana europea de la prevenció de residus, a la 
categoria “Cooperació entre regions”. L’acció forma part del projecte eTwinning “We Are Art” 
en què participen sis escoles de França, Itàlia, Grècia, Finlàndia, Països Baixos i Catalunya. 
L’objectiu principal del projecte és englobar l’art, la sostenibilitat, la capacitat comunicativa i 
la tecnologia per escampar el missatge arreu d’Europa. El projecte consisteix a fer un 
alfabet interactiu elaborat amb lletres artístiques i missatges relacionats amb la sostenibilitat 
i la reducció de residus.  
 
 
Escola i comerç, simbiosi antiresidus. Resid’ÚS - Escola Eiximenis de Girona 
Resid’Ús, una empresa ecologista i social, promou una activitat amb la col·laboració escoles 
i comerços per promocionar la reutilització d’envasos. S’emmarca dins la Setmana europea 
de prevenció de residus. Els alumnes de l’escola guarden pots reutilitzats de vidre per 
repartir als comerços i reduir l’ús d’envasos d’un sol ús.  

 
 

Escamot Verd. Stop alumini - Col·legi Sant Ramon Nonat de Barcelona 
Escola de la xarxa Escoles + Sostenibles de Barcelona que porta a terme molts projectes i 
accions ambientals, dinamitzades pel grup Eskamot Verd, que ha resultat ser una iniciativa 
de l'escola que ha transcendit més enllà dels seus murs aconseguint que altres centres 
engeguin la seva pròpia formació verda. Les seves accions han esdevingut conegudes i 
s'han desenvolupat a molts centres, trobades, reunions... Més informació.  
 

 
Per què no volem paper d’alumini? Projecte Zero Alumini – Escola Pia d’Igualada 
Vídeo informatiu dibuixat pels alumnes, amb informació de la diagnosi de paper d’alumini 
que consumeix el centre.  

 
 
Taller RecuperArt – Escola Mercè Rodoreda de Barcelona 
Taller que activa la creativitat i la imaginació de l’alumnat que reutilitza residus per crear 
elements didàctics i de joc. 

 
 
Un pessebre diferent – Escola Sant Gregori de Barcelona 
L’escola fa un pessebre de Nadal amb cartró reutilitzat.  
 
 
Let’s beat plastic pollution – Centres educatius de Santpedor 
Alumnes de 5è de primària i 2n d’ESO de diversos centres participen en un projecte en 
anglès per reduir els residus plàstics. Una de les iniciatives que es van empènyer de 
manera conjunta va ser una proposta als pressupostos participatius de Santpedor per 
instal·lar papereres de reciclatge al poble. El projecte va ser el més votat i l’acció es portarà 
a terme. També van dissenyar un logotip que s’ha fet visible a les bosses de roba que s’han 
repartit pel municipi. 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=vWDH2I-gBHs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=Qsgdjekdc0U
http://www.santramonnonat.org/continguts_c/projectes-1/revolucio-verda-escoles--sostenibles-116.html
https://www.youtube.com/watch?v=-mh2AeRtGEY
https://www.youtube.com/watch?v=HRWjo1wymRY
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/430/lart-de-la-reutilitzacio
http://santgregori.org/index.php/serveis/raco-de-pares/noticies/186-noticies-2015-2017/1375-un-pessebre-diferent
https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/21/santpedor-lliura-mes-1700-bosses/545831.html

