Activitat per a la
setmana Europea
de la prevenció
de residus
La Mancomunitat La Plana us convida a
participar en una activitat atractiva per
reflexionar i actuar a favor de la
prevenció de residus.
Us proposem que durant una setmana
feu una diagnosi per esbrinar els residus
que s’amaguen darrere els vostres
esmorzars.

FUNCIONAMENT
Aquesta capsa que teniu a les mans es transforma en un
dispositiu per comptabilitzar i valorar com són de
sostenibles els vostres esmorzars en funció dels residus
invisibles que amaguen.
COM CAL PREPARAR L’ACTIVITAT?
1. Busqueu un espai a l’aula adequat per
penjar la capsa de mesura, i el full
quadriculat sorpresa.
2. Ompliu les dades a la capsa (centre,
curs, classe).
3. Després de llegir les instruccions de
l’activitat, pengeu la capsa i el full
sorpresa a l’espai designat.
4. Enganxeu els papers blancs a la capsa
amb cinta adhesiva i desplegueu-los fins
que arribin a terra.
5. Poseu els fulls adhesius a l’abast.

COM CAL RECOLLIR LES DADES?
Cada dia de la setmana a l’hora del pati, abans d’esmorzar,
llegiu la proposta plantejada. Us farà reflexionar sobre els
residus invisibles que s’amaguen rere els esmorzars.
Trobareu informació complementària per saber-ne més al
dossier adjunt. Cada un/a de vosaltres enganxeu un
adhesiu al comptador, a la fila corresponent del dia de la
setmana. El color dels adhesius depèn de si el vostre
esmorzar és més o menys sostenible en funció dels residus
invisibles que genera. Va com els colors del semàfor:
VERD. Continua així, l’esmorzar és molt sostenible
GROC. Vas per bon camí, l’esmorzar és força sostenible
VERMELL. Atura’t a pensar, l’esmorzar és poc sostenible
Cada dia també heu d’enganxar un adhesiu al full
quadriculat sorpresa. Ha de ser del mateix color que el que
heu posat al comptador. Atenció: cada color té el seu lloc,
no us despisteu! A mesura que avanci la setmana anirà
creixent el comptador diari, i també s’anirà revelant què
s’amaga al full sorpresa.

• Penseu en la quantitat de residus que s’han generat per preparar cada un dels
esmorzars de la classe (envasos i bosses de plàstic, bosses de paper, caixes de
cartró, brics, paper d’alumini, envasos de vidre….). Les magdalenes o galetes
van embolicades amb bosses individuals? Quants embolcalls porta una rajola
de xocolata? L’embotit i el formatge porten separadors de plàstic entre els talls?
• Ordeneu els esmorzars de la classe segons el nombre de residus que han
generat (de menys a més envasos). Enganxeu cadascú l’adhesiu corresponent
al comptador i al full sorpresa.
De 0 a 1 envasos
De 2 a 4 envasos
Més de 4 envasos

L’esmorzar més
sostenible d’avui és...

DILLUNS
ELS ENVASOS

L’esmorzar menys
sostenible d’avui és...

• Penseu en l'origen dels aliments de cada un dels esmorzars de la classe (no on
els heu comprat, sinó a quin lloc s’han cultivat o elaborat, si són ecològics i de
temporada...). S’han produït prop de casa nostra o venen de països llunyans?
Els hem comprat en una botiga del poble o al supermercat? Porten etiqueta de
producte ecològic? Sabem quines fruites són de temporada?
• Ordeneu els esmorzars de la classe segons el seu lloc d’origen (de més proper
a més llunyà). Enganxeu cadascú l’adhesiu corresponent al comptador i al full
sorpresa.
Poble o comarca
Catalunya o Espanya
País llunyà

L’esmorzar més
sostenible d’avui és...

DImartS
L’origen

L’esmorzar menys
sostenible d’avui és...

• Penseu en el procés de producció de cada un dels aliments dels esmorzars de
la classe, des de l’elaboració fins que els mengeu (aigua, energia i petroli
consumits per fabricar-los, gasolina gastada per transportar-los...). Es gasta
més aigua, energia i petroli per produir una fruita o una magdalena industrial?
L’impacte ambiental (ús de recursos, generació de residus, contaminació) és
més elevat per elaborar pa o embotit? Causa més impacte ambiental un procés
artesanal o industrial?
• Ordeneu els esmorzars de la classe segons l’impacte que el seu procés de
producció causa al medi ambient (de menys a més). Enganxeu cadascú
l’adhesiu corresponent al comptador i al full sorpresa.
Impacte ambiental baix
Impacte ambiental mitjà
Impacte ambiental alt

DImecreS
El procés de
producció

L’esmorzar més
sostenible d’avui és...

L’esmorzar menys
sostenible d’avui és...

• Penseu en com de saludables són cada un dels esmorzars de la classe, tant
per a la salut de les persones com per a la salut del planeta. Són productes
frescos de producció local o bé són processats i de producció industrial? Són
d’origen vegetal o animal? Tenen sucres afegits i greixos? Què feu si no us
podeu acabar tot el menjar?
• Ordeneu els esmorzars de la classe segons si són més o menys saludables.
Enganxeu cadascú l’adhesiu corresponent al comptador i al full sorpresa.
Molt saludable
Saludable
Poc saludable

L’esmorzar més
sostenible d’avui és...

DIjouS
La salut

L’esmorzar menys
sostenible d’avui és...

•

Feu el recompte total dels esmorzars de tota la setmana:
VERD. Continua així, l’esmorzar és molt sostenible ..........
GROC. Vas per bon camí, l’esmorzar és força sostenible ..........
VERMELL. Atura’t a pensar, l’esmorzar és poc sostenible ..........

•

Què en penseu d’aquests resultats?
• Quin missatge apareix al full sorpresa? Què us
sembla que vol dir?
• Què podríeu fer per millorar? Anoteu a la capsa 4 o
5 consells per a uns esmorzars més saludables i
sostenibles. Poseu-ho en comú amb les altres
classes i expliqueu-ho a les famílies.

DIvendres
Reflexionem i
proposem
millores

•

Valoreu l’experiència. Us ha agradat? Per què?

