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PRESENTACIÓ 
 
 
Què esmorzem/Què deixem és un projecte adreçat als centres educatius de la 
Mancomunitat La Plana que proposa posar l’atenció en la quantitat d’embolcalls que es 
generen en els esmorzars de tota l’escola o l’institut i promoure la reflexió i l’acció a favor de 
la prevenció de residus, amb la implicació de tota la comunitat educativa. 
 
La proposta s’emmarca en el Pla supramunicipal de prevenció de residus municipals 2019-
2022. Es presenta com una acció comuna a tots els centres educatius per aconseguir, 
conjuntament i amb la màxima incidència, fomentar hàbits d’ús eficient dels recursos i 
avançar cap al residu zero. 
 
Es tracta d’una activitat atractiva, espontània, vivencial i molt visual que dura una setmana. 
Més enllà d’aquesta experiència, s’ofereix assessorament i recursos educatius als centres 
que vulguin fer créixer el projecte, i s’adapta als seus interessos i necessitats. 
 
 
 

 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
 

 Aconseguir que alumnat i professorat posin atenció en l’embolcall dels esmorzars 

durant una setmana, per descobrir la quantitat i la tipologia dels residus que es 

generen al centre. 

 

 Provocar la reflexió sobre els impactes socioambientals que tenen les accions 

quotidianes com esmorzar. 

 

 Promoure la conscienciació i l’acció per avançar conjuntament cap a un ús 

responsable dels recursos naturals amb l’objectiu últim de reduir les deixalles. 

 

 Afavorir la participació i la implicació de tota la comunitat educativa per esdevenir part 

activa de la solució del problema. 

 

 Fomentar l’esperit crític, el treball cooperatiu i l’intercanvi d’experiències entre 

centres. 
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MARC TEÒRIC 
 
 

 La realitat propera com a punt de partida 

Què esmorzem/Què deixem posa l’atenció en l’esmorzar, una acció quotidiana que fem tots 
cada dia. És un punt de partida ideal per abordar un tema complex com la sostenibilitat, ja 
que l’esmorzar és una acció propera, contextualitzada, real, significativa, del nostre dia a dia 
i coneguda per tothom. Aquestes característiques afavoreixen l’educació per a l’acció, 
faciliten l’avaluació i permeten visualitzar l’impacte que tenen les actuacions a curt i a llarg 
termini. Es tracta que els resultats finals siguin visibles, constatables i que permetin una 
reflexió. 
 
A partir de l’entrepà, el croissant o la poma que mengem al matí ens podem plantejar 
preguntes sobre la prevenció de residus, el malbaratament alimentari, el consum 
responsable, els hàbits saludables, el canvi climàtic i la petjada ecològica. On comprem els 
productes que mengem per esmorzar? Quina procedència tenen? Són ecològics i de 
temporada? Quins beneficis tenen per a la nostra salut? Llencem el menjar que ens sobra? 
 
La proposta es centra ara a posar l’atenció en la quantitat d’embolcalls que es generen en 
els esmorzars, i a promoure la reflexió i l’acció a favor de la prevenció de residus. Com 
portem l’esmorzar embolicat? Quins tipus de residus generem amb més freqüència? Quina 
quantitat de deixalles generem en una setmana? Què se’n fa de tots els residus que 
llencem? Què podem fer per reduir-los?  
 
El concepte de prevenció de residus s’entén com un procés continu de treball i 
d’aprenentatge en el qual és important que participi tota la comunitat educativa. Només a 
partir del coneixement de la generació dels residus serà possible introduir pràctiques de 
prevenció i assolir una conscienciació de la comunitat educativa que garanteixi l’avenç en el 
procés de canvi d’hàbits i pautes de consum en relació amb la prevenció. Per arribar a la 
reducció de residus, primer cal conèixer, llavors conscienciar-nos i finalment canviar d’hàbits 
i pautes de consum.  
 
L’objectiu final és promoure una reflexió i conscienciació de tota la comunitat educativa que 
ens permeti tendir cap a uns esmorzars més saludables i sostenibles, i fer especial èmfasi 
en la minimització de la petjada ecològica i el respecte a la salut ambiental, personal i social 
en les nostres accions quotidianes. 
 
 
 

 L’educació per a la sostenibilitat com a marc de treball 

Què esmorzem/Què deixem és un projecte d'educació per a la sostenibilitat i, per tant:  
 

- Promou un aprenentatge que incorpora la visió cíclica, el pensament sistèmic i 
global i un enfocament del medi com un sistema complex. 

 
- Potencia i dona importància a l’acció, la part social, la competència comunicativa, el 

pas del temps i la perspectiva de futur. 
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- Va més enllà de la simple adquisició de coneixements, valors i teories relacionats 

amb el desenvolupament sostenible. També capacita els alumnes per analitzar la 
realitat i les problemàtiques ambientals, per prendre decisions, per formular 
preguntes crítiques i plantejar futurs més positius i sostenibles. 

 
- Pretén que els alumnes reflexionin sobre les seves accions, tenint en compte els 

impactes ambientals, socials, culturals i econòmics que tindran ara i en el futur des 
d’una perspectiva local i mundial, i esdevinguin promotors del canvi en matèria de 
sostenibilitat. 

 
- Facilita escenaris de col·laboració on es comparteixin coneixements, experiències i 

responsabilitat per afrontar els reptes de la sostenibilitat. 

 

 

 El Pla supramunicipal de prevenció de residus municipals de la Mancomunitat 

La Plana 2019-2022 

El consum de productes actual (incloent-hi la producció, el transport i la distribució) 
representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic, alhora que 
porta associada una generació de residus que va en augment i que cal gestionar de manera 
correcta.  
 
La prevenció de residus és, doncs, la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa 
l'afirmació que el millor residu és el que no es produeix i permet obtenir beneficis en 
diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d'energia, disminució dels impactes 
ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels 
residus municipals. 
 
Amb la redacció del Pla supramunicipal, els municipis mancomunats aposten per planificar i 
aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus 
municipals generats (d'un 10% el 2022 respecte el 2010) amb la participació i sensibilització 
dels diferents agents, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que 
facin factible l'èxit del Pla. 
 
Per assolir aquests objectius el Pla defineix un total de 15 accions a desenvolupar, algunes 
de les quals dirigides als centres educatius.  
 
Què esmorzem/Què deixem respon a l’acció Fomentar l’embolcall reutilitzable per a 
l’esmorzar. Els objectius: evitar generar de residus d’envasos d’un sol ús i promoure l’ús 
d’elements reutilitzables.  
 
En aquesta línia, la majoria dels centres educatius de la Mancomunitat realitzen des de ja fa 
temps actuacions per minimitzar els residus, però la proposta que es presenta vol tornar a 
incidir amb força en aquest aspecte per millorar encara més els resultats i el grau de 
conscienciació de tota la comunitat educativa. 
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 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són objectius universals, 
integradors i ambiciosos que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 2015. 
 
Què esmorzem/Què deixem es relaciona en més o menys mesura amb cadascun dels 17 
ODS, i fa especial incidència en els objectius 2, 3, 4, 8, 12 i 13. 
 

 
 
En referència amb l’objectiu 12 garantir modalitats de consum i producció 
responsables, es presenten alguns objectius d’aprenentatge per assolir-lo: 
 

- Comprendre com les opcions individuals d’estil de vida influeixen en el 

desenvolupament ambiental, social i econòmic. 

- Comprendre els models i les cadenes de producció i consum i la interrelació entre 

elles (emissions de CO2, generació de residus, etc.). 

- Comunicar la necessitat de pràctiques sostenibles en la producció i el consum i 

animar els altres a comprometre’s-hi. 

- Sentir-se responsable dels impactes ambientals i socials de la pròpia conducta com a 

consumidor. 

- Planificar, executar i avaluar activitats relacionades amb el consum amb criteris 

sostenibles. 

- Qüestionar-se les orientacions culturals i socials pel que fa al consum i la producció. 

 
 
 

 El treball competencial 

Què esmorzem/Què deixem té una visió competencial, és a dir, té la capacitat de mobilitzar 
coneixements diversos per actuar eficaçment. Potencia el treball de les competències: 
 

- Comunicativa lingüística i audiovisual.  

- Coneixement i interacció amb el món físic. 

- Artística i cultural. 

- Social i ciutadana. 

- Aprendre a aprendre. 

 
I fa especial èmfasi en les competències referents a l’educació per a la sostenibilitat: 
 

- Pensament sistèmic. 
- Anticipació. 
- Estratègica. 
- Col·laboració. 
- Pensament crític. 
- Autoconsciència. 
- Resolució de problemes. 
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METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT PAS A PAS 
 
 
 

 LA MOTIVACIÓ / Oh, ha arribat una capsa! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Un material atractiu  
 

El projecte vol ser innovador i es presenta amb un disseny atractiu. És un envàs que té 
forma de capsa de pizza i va acompanyat d’un pòster.  
 
Per què una capsa de pizza? Perquè és un envàs que tothom reconeix i que s’associa a 
sentiments positius, i habitualment no es troba en un centre educatiu. 
Es vol generar sorpresa i al mateix temps captar, seduir, motivar i emocionar l’alumnat amb 
l’objectiu d’implicar-lo i fer-lo protagonista de la iniciativa.  
 
 

El factor sorpresa  
 

Els alumnes es troben el material per sorpresa i sense explicació prèvia. Cada centre 
decideix de quina manera el presenta: poden aparèixer totes les capses juntes a l’entrada 
de l’escola, o bé a cada aula...  
 
 

Generar expectativa  
 

Es recomana que a cada grup participant se li assigni un mestre o professor que ajudi a 
presentar l’activitat i tingui en compte en tot moment de generar expectativa, i despertar 
interès i curiositat. Què deu ser aquesta capsa? Qui ens l’envia? Què hi deu haver a dins? 
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 LA DINÀMICA / Afrontem un repte! 

 
 
Un repte clar  
 

La capsa conté una guia d’ús en què s’explica d’una manera resumida i clara el repte a 
assolir i el funcionament de l’activitat. L’alumnat més gran la pot llegir de manera autònoma, 
i l’alumnat més petit  necessitarà l’ajuda del mestre. 
El repte consisteix que tot el centre participi durant una setmana en la primera fase d’una 
auditoria, fent una diagnosi per mesurar la quantitat i la tipologia de les deixalles que es 
generen a l’hora d’esmorzar.  
 

 
Una dinàmica senzilla 
 

Les capses de pizza es transformen en dispositius per 
comptabilitzar els residus. Es tracta de penjar-les, juntament 
amb els pòsters, en espais comuns del centre perquè 
l’activitat sigui ben visible per a tothom.  
 
Dins la capsa hi ha papers blancs i fulls amb adhesius de 
colors. Es tracta de desplegar els fulls blancs fins que arribin 
a terra. Cada dia de la setmana cadascú enganxa un adhesiu 
a la fila corresponent del comptador.  
 
Hi ha adhesius de diferents colors segons la tipologia dels 
residus que es generen. També s’enganxa un adhesiu del 
mateix color al pòster sorpresa. A mesura que avança la 
setmana va creixent el comptador de residus i es va revelant 
la imatge que s’amaga al pòster. 

 
 
Una proposta autònoma  
 

L’activitat es desenvolupa de manera voluntària, espontània i autònoma cada dia a l’hora del 
pati, i va generant  preguntes, expectatives i comentaris espontanis.  
 
És una proposta vivencial i participativa, que busca la implicació per igual de tots els 
alumnes, els mestres i els professors, i la resta de personal de l’escola. S’agrairà la màxima 
col·laboració.  
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 LA REFLEXIÓ / Què ha passat? 

 

 

Recollir els resultats  
 

 
 
Al final de la setmana s’obtenen uns resultats molt visuals i 
gràfics.  
 
És el moment de recollir les dades i anotar la quantitat de 
residus de cada tipus al full de resultats.  
 
 
 
 

 
 

Valorar i reflexionar  
 

Es tracta de comentar els resultats fent una posada en comú en gran grup, debatre i 
reflexionar. Com ha anat l’experiència? Us ha agradat? Quins residus deixem? Per què? Els 
resultats són semblants als de les altres classes? Què heu après? Què podeu fer per 
millorar? 
També es tracta de completar el pòster sorpresa omplint els buits que quedin lliures, i 
comentar la imatge i el lema que hi surt. 
 

 
 
 

Fer-ne el retorn  
 

Un cop finalitzada l’activitat, i quan s’hagi donat a conèixer a tota la comunitat educativa, la 
Mancomunitat recull les capses i els fulls per poder buidar les dades i reutilitzar el material.  
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 L’AMPLIACIÓ / Què més podem fer? 

 

 

Una invitació a pensar  
 

Més enllà de l’experiència d’una setmana, l’activitat és una invitació a pensar, reflexionar, 
experimentar, comunicar i actuar per avançar conjuntament cap a la reducció de residus al 
centre educatiu. 
 
 

Assessorament i recursos  
 

S’ofereix assessorament i recursos educatius complementaris als centres educatius que 
vulguin ampliar el projecte, el qual s’adapta als seus interessos i necessitats. Disponibles al 
web www.mancoplana.cat. 
 
 
 

Per donar continuïtat al projecte es proposa l’esquema següent 
 

 
INVESTIGAR 

 
Investigar és pensar, 
imaginar, experimentar, 
comparar, relacionar, 
abstreure, regular, 
manipular, observar, 
identificar, deduir... A partir 
dels resultats obtinguts de 
la realitat del centre, 
comprendre la problemàtica 
a escala local i global.  
 
Desenvolupar un treball 
curricular i competencial per 
aprofundir i explicar perquè 
els residus són actualment 
un problema.  
 
S'ofereix assessorament i 
recursos educatius 
complementaris en línia 
amb un recull de notícies, 
vídeos, dades i propostes 
d'activitats inspiradores. 
 
 

 
ACTUAR 

 
Actuar és un procés 
participatiu i col·lectiu en què 
es fomenta la presa de 
decisions en grup i l'esperit 
crític i reflexiu per tal de 
transformar l’entorn proper. 
 
Analitzar els resultats, fer 
pluja d'idees, prioritzar les 
accions i organitzar-se bé per 
implementar-les. Establir 
mètodes per avaluar-les i 
verificar si s'han complert els 
objectius. 
 
Planificar accions per fer un 
ús responsable dels recursos 
naturals, per tenir cura del 
medi ambient i per realitzar 
un consum responsable, amb 
l'objectiu de reduir deixalles.  
 
 

 
COMUNICAR 

 
Comunicar és difondre, 

compartir, intercanviar i 

explicar l’experiència a tota 

la comunitat educativa per 

tal de sensibilitzar-los i 

reforçar el treball en xarxa i 

fomentar un aprenentatge 

compartit. 

Cal comunicar de forma 

atractiva, seductora i 

original. El com es 

comunica és clau perquè 

arribi el missatge. A més, 

cal que sigui bidireccional, 

que permeti recollir les 

opinions de tothom i 

involucrar-los en el repte 

comú de reduir els residus. 

Ales xarxes socials 

s’utilitzarà l’etiqueta 

#quèesmorzemquèdeixem 

 
 

http://www.mancoplana.cat/


 12 

RECURSOS QUE S’OFEREIXEN 
 
 

 Una sessió informativa de presentació del projecte.  

 

 Acompanyament i assessorament individualitzat durant tot el projecte. 

 

 Buidatge i retorn de les dades als centres participants. 

 

 El bloc virtual escolesmancoplana per compartir les experiències.  

 

 Recursos educatius complementaris, disponibles al web mancoplana.cat  

 

+ DADES  

Dades de recollida de residus dels municipis de la Mancomunitat, 2018. 

 

+ BONES PRÀCTIQUES  

Recull d’experiències educatives al voltant dels residus. 

 

+ ACTIVITATS  

Proposta d’activitats per seguir avançant en la prevenció dels residus. 

 

+ RECURSOS  

Recull de recursos educatius per aprofundir en la temàtica dels residus. 

 

 Material per desenvolupar la proposta: 

 

o Capsa de pizza de cartró (una per a cada grup classe participant), que conté: 

 Una guia d’ús 

 Fulls d’adhesius de cinc colors (verd, blau, groc, taronja, vermell) 

 Papers blancs  

 

o Pòster amb una imatge sorpresa (un per a cada cicle participant)  

 
 
CALENDARI 
 
6 de novembre 

Sessió informativa de presentació del projecte al professorat. Es repartirà el material 
a cada centre assistent. 
 

18 - 22 de novembre  
Setmana europea de la prevenció de residus. Es proposa fer l’activitat durant aquesta 

setmana. En cas que no sigui possible, es recomana fer-la en una data propera al 

llarg del primer trimestre.   

 

 

 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/
http://www.mancoplana.cat/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/
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Durant tot el curs   

Acompanyament i assessorament individualitzat als centres que vulguin aprofundir i 

ampliar el projecte. Adaptació del projecte als interessos i les necessitats de cada 

centre i nivell educatiu.  

 

5 de juny, Dia mundial del medi ambient  

Els centres que decideixin desenvolupar un projecte més extens poden elaborar un 

resultat final per mostrar-lo (en forma d’escultura, fotos, infografia, campanya 

publicitària, etc.), que s’exposarà en un dels municipis mancomunats a final de curs. 

 

 
DESTINATARIS 
 
 

 Tots els centres educatius dels municipis mancomunats.  

 

 Tots els nivells educatius, des de l’educació infantil fins al batxillerat.  

 

 S’hi pot participar com a centre educatiu, com a cicle o com a grup classe. La idea és 

que tingui repercussió a tota la comunitat educativa. 

 

 

 Els centres participants han de procurar, en la mesura que sigui possible: 

 

- Assistir a la sessió informativa de presentació del projecte.  

 

- Portar a terme l’activitat proposada seguint les instruccions donades i buscant 

la màxima col·laboració d’alumnat i professorat. 

 
- Fer l’activitat pels volts de la Setmana europea de la prevenció de residus, 

novembre del 2019. 

 
- Reflexionar sobre els resultats obtinguts i emplenar el full de resultats. 

 
- Compartir l’experiència amb tota la comunitat educativa amb l’objectiu final de 

millorar en l’àmbit de la prevenció dels residus del centre.  

 
- Retornar el material a la Mancomunitat perquè es pugui reutilitzar.  

 
- Enviar una notícia i imatges de l’experiència per compartir amb la resta de 

centres. 

 
 
 


