
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte 
d’Aprenentatge 
Servei ambiental en 
l’àmbit dels residus 
 
“Avancem cap al 
residu zero” 

Centres educatius de la 

Mancomunitat La Plana 

 

Osona – Març 2022 

Expedient núm.: 2021/0015487 



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip redactor: 
 

 

viladraueducacio.com 

C/ Pare Claret 7,   17406 Viladrau 

T. 93 884 91 31 

santamarta@viladraueducacio.com 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

ÍNDEX 
 

 

0. ANTECEDENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 

 

1. INTRODUCCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5 

1.1 Què és l’Aprenentatge Servei ? (APS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 

1.2 Per què un APS en l’àmbit de la prevenció de residus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6 

 

2. CONTEXTUALITZACIÓ. EL REPTE DE LA GESTIÓ I LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS . . . . . .   8 

2.1 Els municipis de La Mancomunitat La Plana (Osona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

 

3. APS “AVANCEM CAP AL RESIDU ZERO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

3.1 La necessitat d’un canvi de model de consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

3.2 Descripció general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  

3.3 Vinculacions curriculars de l’aprenentatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

3.4 Agents que participen en l’APS i el treball en xarxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

3.5 Fases de l’APS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

Bloc 1. PREPARACIÓ 

1.1 El projecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

        Bloc 2. DESENVOLUPAMENT  

 2.1 l’Aprenentatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

 2.2 El Servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

        Bloc 3. TANCAMENT 

 3.1 L’Avaluació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

 3.2 El Reconeixement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

4. PROVA PILOT APS “Avancem cap al Residu Zero” a l’IES Taradell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52 

 

 

 

 

 



  4 

 

0. ANTECEDENTS 
 

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona té per objectiu prestar 

suport tècnic i econòmic als municipis en matèria de comunicació i educació ambiental.  

Una de les línies de treball és el suport i acompanyament als ens locals que vulguin impulsar projectes 

d’Aprenentatge Servei i Servei Comunitari ambiental en el seu municipi. L’Aprenentatge Servei (en 

endavant APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen a treballar en necessitats reals 

de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.  

En el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2021 la Mancomunitat La Plana ha sol·licitat suport tècnic 

per dur a terme un projecte d’Aprenentatge Servei ambiental centrat en l’àmbit dels residus amb 

l’objectiu de facilitar als centres d’educació secundària el treball entorn la prevenció de residus i la 

seva gestió i que permeti aproximar l'alumnat a les necessitats i problemàtiques del municipi, i fer 

propostes i accions de millora creant aliances amb entitats del poble.   

El  Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana disposa de diversos recursos educatius i 

ofereix assessorament i dinamització d’activitats en l’àmbit dels residus adreçades principalment a 

centres d’educació infantil i primària. Amb aquest projecte es pretén ampliar l’oferta d’activitats i de 

recursos als centres de secundària.  

Aquest projecte d'APS ambiental s'emmarca en el Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus 

municipals de la Mancomunitat La Plana (2019-2022). 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% al 2022 respecte el 2010) amb la participació i sensibilització dels 

diferents agents econòmics i les entitats. El Pla defineix accions diverses de sensibilització de la 

població per assolir els objectius, amb la participació de tota la ciutadania. En aquest cas es donarà 

protagonisme als joves i a les entitats municipals. 

Aquest document pretén ser una guia per a la realització de l’APS “Avancem cap al residu zero” amb 

els centres d’educació secundària dels municipis mancomunats. Concretament cinc centres, als 

municipis de Balenyà, Folgueroles, Taradell i Tona. El projecte es podrà incloure a la programació 

curricular d’aquests centres de 1r a 4t d’ESO i en particular a la matèria de Servei Comunitari de 3r o 

4t d’ESO. El projecte contempla els ODS 4, 11, 12, 13 i 17. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Què és l’Aprenentatge Servei (APS) 

L’Aprenentatge Servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de 

servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen treballant 

sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un 

servei, aprèn a ser ciutadà i a desenvolupar el compromís cívic. 

Es tracta d’una metodologia que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, 

competències, habilitats i valors. És, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social, on s’estableix una 

relació circular entre l’aprenentatge i el servei: l’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè 

aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot dur 

a terme activament. 

 

Fig.1 Cercle integrador de l’aprenentatge servei. Font d’informació: 

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat5/asc/tot-el-que-et-cal-saber-sobre-laprenentatge-i-servei-comunitari/  

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya considera l’Aprenentatge servei com la 

metodologia més adient per dur a terme el Servei comunitari amb l’alumnat de 3r i/o 4rt d’ESO. Es 

considera una activitat educativa de caràcter lectiu i avaluable que permet desenvolupar la 

competència social i ciutadana i es pot desenvolupar en una o varies assignatures. S’aconsella una 

dedicació aproximada de 20h amb un mínim de 10h dedicades al servei actiu a la comunitat. 

Els àmbits del servei poden ser variats: patrimoni cultural, medi ambient, solidaritat i cooperació, 

intercanvi generacional, lleure… així com les connexions amb el currículum en base a un treball de 

competències transversal. 

Es desenvolupa amb la col·laboració de diversos agents implicats del territori: centres educatius 

(alumnat i professorat), serveis educatius, administració local i entitats. 



  6 

 

Els projectes d’APS es desenvolupen en tres fases diferenciades i amb un treball conjunt entre els 

agents implicats: 

1. Preparació i planificació del projecte. Amb sessions de sensibilització (a l’aula o a l’entorn) 

amb el suport dels tècnics o voluntaris de l’entitat i definició del servei i disseny del pla de 

treball per a dur-lo a terme (treball en equips). 

2. Execució del servei (sovint requereix el desplaçament de l’alumnat dins o fora l’horari 

lectiu). 

3. Reconeixement final: cloenda en la qual es fa públic l’assoliment del repte i s’avalua 

l’activitat. 

Més informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/pmf/  

 

 

1.2. Per què un APS ambiental en l’àmbit dels residus? 

Els projectes d'APS ambiental van més enllà dels aprenentatges i la repercussió social pròpia de tot 

projecte d'APS, ja que es desenvolupen serveis compromesos amb l'entorn natural i, per tant, es 

produeix una clara repercussió sobre el medi ambient. 

Els projectes d’APS ambiental es fonamenten en tres pilars: l’aprenentatge, la repercussió social i la 

repercussió ambiental. Això implica que tenen un impacte potencial sobre l’alumnat, la comunitat i 

l’entorn natural. 

 

 

Fig.2 Pilars de l’APS ambiental. Font: Guia pràctica d’Aprenentatge Servei en ecosistemes continentals. Diputació de 

Barcelona. 

 

La situació actual d’emergència climàtica, amb múltiples causes i conseqüències, obliga a reflexionar 

sobre la necessitat de canviar hàbits i actuar vers el problema que representen els residus i la seva 

gestió.  
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Aquest projecte d’APS ambiental pretén generar un impacte potencial sobre l’alumnat, l’entorn i la 

comunitat, ja que fomenta el pensament crític i treballa per una transformació positiva directa sobre 

l’entorn proper i la comunitat. Mitjançant accions d’educació i comunicació ambiental dutes a terme 

pel propi alumnat es pretén assolir una repercussió sobre la comunitat: mitigar el canvi climàtic i 

sensibilitzar per un futur més sostenible i amb menys residus. 

Els principals beneficis derivats dels projectes d'APS són: 

 Fomentar relacions institucionals amb entitats públiques i privades que treballen per un 

municipi on l'educació vagi més enllà dels centres de formació. 

 Fomentar projectes que comptin amb la participació de diferents agents del territori que 

treballin en xarxa i que parteixin de necessitats reals compartides. 

 Apropar-se a la ciutadania i fomentar el sentiment de pertinença i comunitat. 

 Incorporar hàbits de participació ciutadana i de compromís vers l’entorn i la comunitat. 

 Millorar la cohesió social. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ.  
EL REPTE DE LA GESTIÓ I LA 
PREVENCIÓ DELS RESIDUS 
 

La normativa catalana de residus (Llei reguladora 6/1993; Decret Legislatiu 1/2009 i altres 

modificacions) estableix que un residu és qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es 

desprèn o té la intenció o l’obligació de desprendre’s. 

A la nostra societat generem residus a les activitats de producció i consum de béns. Cal prendre una 

major consciència de la quantitat de residus generats en l’àmbit domèstic i també fora de la llar (als 

centres educatius, a la feina, en el lleure...), i el seu impacte nociu en el medi ambient. La gestió dels 

residus municipals ha estat, és i serà en els propers anys un dels reptes més importants pel que fa la 

sostenibilitat. 

La jerarquia de gestió dels residus defineix l'ordre de prioritat en la gestió dels residus, tal i com 

determina la Directiva Marc Europea dels Residus 2008/98/CCE: 

1. Prevenció 
També anomenada reducció, que evita generar residus. Cerca minimitzar l’ús de matèries 
primeres en les fases de disseny, producció o distribució dels bens, abans no es converteixin 
en residu. 
 
2. Preparació per a la reutilització  
Allargament de la vida útil dels productes per tal que es puguin tornar a utilitzar sense fer cap 
tractament (per exemple, roba i altres objectes de segona mà). 
 
3. Valorització o reciclatge 
Els residus es separen per fraccions i es processen per a retornar-los com a materials reciclats 
que s’utilitzaran de nou. 
 
4. Altres formes de valorització  
Per exemple, la valorització energètica i de materials secundaris, que seria l’anomenada 
recuperació de materials de plantes de tractament, escòries de les incineradores, o aprofitar 
els residus amb la finalitat de produir energia. 
 
5. Eliminació  
Abocament. 
 

Per tant, el reciclatge és una acció clau en la gestió dels residus. La recollida selectiva, consistent a 

recollir diferenciadament les diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat que les 

administracions puguin gestionar el seu reciclatge, permet estalviar recursos escassos i part de 

l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges. 
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A Catalunya 

(Dades i esquemes extrets de l’Agència de Residus de Catalunya http://estadistiques.arc.cat/ARC/) 

A Catalunya, la generació de residus municipals a 2020 s’ha situat en 511 kg/hab./any, lleugerament 

per sobre de la mitjana europea que és de 502 kg/hab./any (2019, última dada disponible). A 

Catalunya, la gestió final dels residus municipals es situa en valors semblants a la mitjana europea pel 

què fa al reciclatge, mentre que el destí final a abocador és superior als valors dels països nord 

europeus. 

Cal millorar la recollida selectiva i l’eficiència dels processos de tractament de residus. L’objectiu de 

reciclatge de la UE per al 2020 es situa en el 50% dels residus generats. A Catalunya encara no assolim 

l’objectiu, l’índex de recollida selectiva es situa en el 45,9% del total de residus generats. S’han recollit 

selectivament 1,8 milions de tones. Incrementa un 0,4 % respecte 2019. L’any 2020 és l’any amb el 

percentatge més alt de recollida selectiva. 

 

L’any 2020 la generació de residus municipals s’ha vist afectada per la pandèmia de COVID 19 i els seus 

efectes sobre la vida quotidiana de la ciutadania i l’activitat econòmica. S’han generat 3.972.851 t de 

residus municipals, 1,8% menys que a l’any 2019. 

La generació per càpita s’ha situat en 511 kg/hab. Respecte a l’any anterior això representa una 

baixada del 3,1%. En comparació, la variació interanual del PIB és molt més accentuada amb una 

disminució del 10,3%.  
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Les 4 fraccions principals de recollida selectiva (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos) mostren 

diferents variacions respecte a l’any anterior. La que més ha crescut va ser la dels envasos (10,7%) 

seguida de paper i cartró (1,3%). L’orgànica mostra un notable decreixement (-3,9%) igual que el vidre 

(-9,9%). 

 Qualitat de la recollida selectiva: 

Els materials impropis a les fraccions de residus recollides 

selectivament afecten l’eficiència dels processos de reciclatge. És 

important aconseguir recollides selectives de qualitat, amb el mínim 

de materials no corresponents a la fracció (impropis), especialment 

per a la fracció orgànica. 

 

 Evolució dels residus finals destinats a dipòsit controlat: 

Una dada positiva és la davallada del tractament final a dipòsit controlat, que al 2020 se situa en el 

34%. L’any 2030, d’acord amb les noves directives europees, només es podrà portar a dipòsit controlat 

un màxim del 10% dels residus municipals generats. 
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A Osona 

(Dades i esquemes extrets de l’Agència de Residus de Catalunya http://estadistiques.arc.cat/ARC/) 

Una de les singularitats de la recollida selectiva de residus a la comarca d’Osona és que la fracció paper 

i cartró i la fracció envasos lleugers es recullen conjuntament a la fracció anomenada reciclables.  

Durant els últims anys la comarca d’Osona ha liderat el rànquing de comarques que més recullen 

selectivament, però des del 2019 el Berguedà li ha pres el lideratge gràcies a la implantació del sistema 

de recollida porta a porta en els municipis més grans. 

 

 

En aquesta taula es poden comparar les dades de recollida selectiva de residus municipals (en tones) 

del 2020 de Catalunya, Osona i els municipis mancomunats: 

 
Catalunya Osona 

Municipis de la 

Mancomunitat La Plana 

Població (habitants) 7.780.479 163.702 33.434 

Orgànica  544.364,22 16.221,13 4.554,43 

Reciclables  

(paper i cartró + envasos 

lleugers) 

- - 3.450,35 

Paper i cartró 411.527,06 13.003,25 - 

Envasos lleugers 184.273,67 7.214,28 - 

Resta 2.149.095,16 24.649,45 3.337,25 

Vidre 184.100,48 4.482,12 1.058,49 

Voluminosos 267.372,83 4.929,27 205,34 

Oli 1.551,92 47,23 6,97 

Deixalleria 230.565,37 3.981,77 2.211,04 

Total 3.972.850,71 74.528,50 14.823,87 

Kg / hab. / any  511 455 443 

Kg / hab. / dia 1,40 1,25 1,21 

 

A continuació es mostren els gràfics de l’evolució de la recollida selectiva per a cada fracció des de 

l’any 2000 fins al 2020: 
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2.1. Els municipis de la Mancomunitat La Plana 

(Dades i esquemes extrets de la Mancomunitat La Plana 

https://www.mancoplana.cat/mancomunitat/la-institucio/la-mancomunitat-la-plana/)  

La Mancomunitat La Plana és un organisme públic 

supramunicipal que es va crear el 1982. Actualment està 

formada per 12 municipis i una EMD, 12 del sud de la 

comarca d'Osona i 1 del Vallès Oriental: Aiguafreda, 

Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant 

Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, 

Taradell, Tona, Viladrau i EMD Sant Miquel de Balenyà. 

També es presta el servei de recollida i tractament de 

residus a dos municipis més: Collsuspina (Moianès) i 

Figaró-Montmany (Vallès Oriental).  

A 2020 té una població de 33.434 habitants i una 

superfície de 291,1 Km2. 

Els municipis de la Mancomunitat La Plana tenen una 

configuració semirural i rural, hi ha dos municipis que 

estan per sobre dels 6.000 habitants (Tona i Taradell), set entre els 1.000 i els 4.000 habitants 

(Aiguafreda, Balenyà, Folgueroles, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva i l'EMD 

Sant Miquel de Balenyà i Viladrau) i la resta menys de 1.000 habitants. Algun d'aquests municipis, els 

caps de setmana i en període de vacances, augmenten la seva població notablement. 

La Mancomunitat La Plana presta els següents serveis a la ciutadania: 

 Àrea social: serveis socials bàsics, atenció domiciliària, servei d'habitatge, serveis de joventut, 

servei de desenvolupament local, servei local d'ocupació, programa d'igualtat, programa de 

convivència i dinamització de la gent gran. 

 

 Serveis funeraris: gestió integral del servei funerari i dels tanatoris de Taradell i Tona. 

 

 Àrea de medi ambient: recollida i tractament de residus municipals, educació ambiental i 

neteja viària. 

 

La recollida selectiva de residus es fa amb el sistema porta a porta a tots els municipis mancomunats 

excepte a un (que es fa amb contenidors), amb dos torns, un de dia i un de nit i amb vehicles propis 

assolint nivells de recollida selectiva del 75% de mitjana.  

A la planta manual de triatge d'envasos lleugers, paper i cartró hi treballa personal d'un centre especial 

de treball i personal propi de la Mancomunitat. Hi entren més de 3.000 tones de residus cada any que 

es reciclen, evitant així de tirar-los als abocadors i aprofitant aquests subproductes a través de les 

empreses recuperadores. 

La matèria orgànica, recollida tota amb bossa compostable, té menys d'un 1% d'impropis de mitjana, 

fet que fa que sigui de màxima qualitat per a produir adobs orgànics. El tractament es fa a la planta de 

compostatge pròpia i a una planta externa. 
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El servei de deixalleries inclou tres deixalleries fixes, situades a Aiguafreda, Malla i Taradell, una 

deixalleria mòbil que fa estades durant l'any a diversos municipis i minideixalleries repartides a vuit 

municipis mancomunats. 

Es fa recollida de voluminosos a 12 municipis. En alguns ho recull directament l’Ajuntament. La 

recollida d’oli es fa porta a porta a dos municipis, i a la resta es fa amb un contenidor específic. També 

es realitza el servei de neteja viària a diversos municipis. 

 

Dades de recollida dels residus municipals del conjunt de municipis mancomunats: 
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 Qualitat de la recollida selectiva: 

Cada any l’Agència de Residus de Catalunya fa caracteritzacions de la matèria orgànica, i Ecoembes de 

la fracció de materials reciclables. Els resultats són els següents:  

 Mitjana 2019 Mitjana 2020 

% impropis orgànica 1,19 0,77 

% impropis reciclables 21,15 23,91 

 

Els centres de secundària de la Mancomunitat La Plana reben alumnat dels següents deu municipis: 

Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i EMD Sant Miquel 

de Balenyà.  
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En aquesta taula es poden comparar les dades de recollida selectiva de residus municipals (en tones) 

del 2020 dels deu municipis mancomunats esmentats anteriorment: 
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Orgànica 341,41 8,54 318,80 21,38 64,99 450,56 1.037,48 1.124,34 201,38 198,61 

Reciclables 398,29 31,01 208,18 16,87 62,09 251,06 672,52 860,24 155,92 139,46 

Resta 292,53 42,41 116,16 22,61 73,35 147,26 421,64 919,50 244,13 84,17 

Vidre 103,29 24,09 70,01 12,97 19,94 86,44 231,54 168,94 72,03 45,28 

Voluminosos 16,10 - 24,28 - 2,88 41,96 16,30 29,30 39,40 - 

Oli 0,94 0,28 0,58 0,02 0,18 0,47 0,70 1,22 0,64 0,32 

Deixalleria 206,60 12,20 13,43 26,60 45,87 140,03 668,80 530,90 11,78 59,60 

Deixalleria 

mòbil 
1,90  6,15 0,96 - 0,38 0,25 - 2,44 - 

Minideixalleria 0,35 0,90 0,34 - - 0,35 0,57 0,58 0,11 - 

Neteja viària – 

resta 
36,52 - - - - - 84,18 146,66 19,50 - 

TOTAL 1.397,93 119,43 767,93 101,41 269,30 1.118,51 3.133,98 3.781,68 747,33 527,44 

Kg / hab. / dia 0,94 1,25 0,91 1,01 1,12 1,33 1,24 1,13 1,89 0,98 

 

 

Balenyà 
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El Brull 

 

Folgueroles 

 

Malla 
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Muntanyola 

 

 

 

 

 

 

 

Seva 

 

Taradell 
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Tona 

 

Viladrau 

 

EMD Sant Miquel de Balenyà 
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3. APS “AVANCEM CAP AL 
RESIDU ZERO” 
 

3.1. La necessitat d’un canvi de model de consum 

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, i alhora porta associada una generació de 

residus que va en augment i que cal gestionar de manera correcta. És un problema complex que cal 

afrontar amb urgència. Hi ha diverses prioritats: 

 Potenciar l’economia circular 

Fins ara, el consum de productes es basava en un sistema econòmic lineal, és a dir, els béns es 

produïen, s’utilitzaven i es llençaven. L’economia circular, en contraposició a la lineal, és un sistema 

que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant 

els cicles de materials, productes i recursos, de manera que puguin ser sempre útils i ecològics en els 

fluxos econòmics i en els recursos (reutilització, remanufacturació, ecodisseny, valorització), i no 

arribin a residu desaprofitat. Això permet que amb una quantitat limitada de recursos i cicles 

renovables la societat pugui funcionar. L’objectiu de l’economia circular és que ja no tinguem residus, 

sinó recursos secundaris per reutilitzar o per fabricar altres productes i materials.  

 Esdevenir consumidors més responsables 

El consumisme excessiu i desmesurat té com a conseqüència que acumulem productes innecessaris, 

que degradem el medi i que impulsem un tipus de comerç que no respecta les relacions equitables 

entre el nord i el sud. Els nostres hàbits de consum són ser una eina poderosa per a la transformació 

social, amb els quals promoure la justícia social, l’ètica i la solidaritat. 

El consum responsable és elegir productes i serveis no només per la seva qualitat o preu, sinó també 

pel seu impacte ambiental i social i la conducta de les empreses. Es tracta d’un consum racional, crític, 

moderat, solidari, sostenible, de proximitat, compromès amb l’equitat de gènere... Què vol dir ser un 

consumidor responsable? 

- Ser conscient de les conseqüències socioambientals i econòmiques de les nostres compres. 

- Saber què hi ha darrere dels productes que consumim. 

- Reflexionar abans d'adquirir qualsevol cosa i fer un ús racional dels serveis que tenim a 

disposició. 

- Comprar només quan ho necessitem. 

- Reciclar tant com puguem. 

- Racionalitzar l'ús de l'aigua i l'electricitat domèstiques. 

- Consumir productes d'agricultura ecològica. 

- Regir-nos per criteris de proximitat i fomentar l'economia local. 

- Promoure el comerç just, com a sistema comercial alternatiu al convencional, que persegueix 

el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. 
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- Establir una nova relació honesta entre productors i consumidors, reduint la cadena 

d’intermediaris que encareixen el producte. 

 

 Fomentar la prevenció de residus 

La prevenció de residus és la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa l'afirmació que el millor 

residu és aquell 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. 

En aquesta línia, el Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals de la Mancomunitat La 

Plana (2019-2022), aposta per planificar i aplicar una estratègia per aconseguir arribar als objectius de 

reducció dels residus municipals generats (d'un 10% al 2022 respecte el 2010). 

 

El Pla defineix les següents 15 accions a desenvolupar: fomentar la conscienciació envers el 

malbaratament alimentari; reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració; elaborar 

una diagnosi de malbaratament alimentari en els menjadors escolars; fomentar el compostatge; crear 

espais per fomentar l'intercanvi i la reutilització de llibres entre la ciutadania; fomentar l'embolcall 

reutilitzable per l'esmorzar als centres educatius; promoure la substitució de bosses d'un sol ús per 

elements reutilitzables; organitzar tallers de reparació i/o de reutilització de materials en fires i 

esdeveniments; fomentar la reutilització de la roba; realitzar un estudi d'implantació d'un sistema de 

pagament per generació de residus domèstics i comercials; participar a la Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus; realitzar una campanya per difondre el Pla de prevenció i conscienciar envers la 

importància de reduir la producció de residus; incorporar la prevenció en les exposicions i altres 

materials educatius; ambientalitzar les compres i la contractació de serveis; promoure 

l'ambientalització de festes i esdeveniments. 

 

Cada cop són més les persones que creuen que calen accions valentes per tal de generar un canvi real 

en les polítiques ambientals. I els estudiants tenen molt a dir en aquest tema perquè, al cap i a la fi, 

són els que més patiran els efectes previstos en les properes dècades degut al canvi climàtic. La nostra 

societat tal i com la coneixem actualment ja no pot viure eternament de consumir recursos en un 

planeta finit, i no tenim planeta B. És aquí on els joves poden desplegar projectes d’APS creatius, que 

millorin l’actual consum de bens, la recollida selectiva i la prevenció de residus, i la reutilització dels 

residus generats. 

  

Any 2010

12.155 tones

1,10 kg/hab./dia

Any 2017

12.076 tones

1,02 kg/hab./dia

Any 2022

10.072 tones

0,99 kg/hab./dia
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3.2. Descripció general 

El present document és una guia per al professorat de l’educació secundària per al desenvolupament 

d’un projecte d’APS ambiental, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i servei 

a la comunitat. 

L’alumnat, alhora que ofereix un servei a la comunitat, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el 

compromís cívic.  

Té per objectiu capacitar l’alumnat en temes de gestió i prevenció de residus i conscienciació ambiental 

i a la vegada dur a terme accions per sensibilitzar i mobilitzar la població vers la necessitat de reduir 

els residus i fomentar la reutilització per fer front a la situació actual d’emergència climàtica global.  

 Objectius generals 

- Implicar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres educatius dels municipis de la Mancomunitat 

La Plana en un projecte d’APS en l’àmbit del medi ambient. 

- Establir un treball en xarxa entre centres educatius, entitats del territori i Ajuntaments per a 

la realització d’un servei comunitari centrat en la prevenció i la reutilització dels residus.  

- Capacitar l’alumnat en temes de gestió i prevenció de residus, i conscienciació ambiental 

davant la situació d’emergència climàtica actual. 

 

 Objectius d’aprenentatge 

- Conèixer els grans problemes ambientals vinculats a la situació d’emergència climàtica global 

i detectar necessitats reals de l’entorn proper per millorar-lo.  

- Conèixer el funcionament de les instal·lacions de tractament de residus de la Mancomunitat 

La Plana i el camí que segueixen les deixalles per ser reciclades.  

- Conèixer iniciatives locals per fer front al canvi climàtic i afavorir la reutilització i prevenció de 

residus. 

 

 Objectius del servei comunitari 

- Organitzar accions de sensibilització i divulgació a la comunitat educativa per fomentar la 

reducció de residus i millorar els resultats en prevenció, recuperació i reciclatge.  

- Reduir el consum de bens i aprendre a reutilitzar materials com roba, fusta i material esportiu, 

i donar-los una segona vida per convertir-los en nous recursos  

- Sensibilitzar per a un nou model de consum més responsable i una gestió de residus que es 

basi en la reducció, la reparació i la reutilització. 
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Fitxa tècnica 
Títol Avancem cap al residu zero 

Descripció Proposta educativa i de servei comunitari ambiental, concretament en l’àmbit 

dels residus 

Necessitat 

ambiental 

Sensibilitzar i mobilitzar els joves i la ciutadania per canviar el model de consum 

i fomentar hàbits de reutilització i prevenció de residus  

Aprenentatge 

(paraules clau) 

Canvi climàtic, sostenibilitat, gestió i prevenció de residus, economia circular, 

consum responsable, reutilització 

Servei 

comunitari 

Es plantegen quatre serveis comunitaris diferents que comparteixen l’objectiu 

de fomentar la reutilització i la prevenció de residus. S’han tingut en compte les 

necessitats i els interessos dels centres educatius participants. La finalitat és que 

sigui l’alumnat qui esculli el servei que durà a terme, segons els seus interessos 

i inquietuds, després de realitzar la fase de l’aprenentatge.  

Centre educatiu Centres educatius de secundària dels municipis mancomunats. 

Actualment cinc centres: Institut Escola Carles Capdevila de Balenyà, Institut 

Escola Mossèn Cinto de Folgueroles, Institut de Taradell, Institut de Tona i 

Escola Vedruna de Tona. 

Context 

curricular 

El projecte es podrà incloure a la programació curricular s de 1r a 4t d’ESO i en 

particular a la matèria de Servei Comunitari de 3r o 4t d’ESO. 

Àrees curriculars de Ciències Naturals, Tecnologia i Ciències Socials. 

Calendari Realització durant un trimestre (preferiblement el segon, així durant el primer 

trimestre es pot fer la planificació i contactar amb les entitats col·laboradores). 

Dedicació d’unes 20 h aproximadament, 10 h com a mínim de servei actiu a la 

comunitat. 

Agents implicats - Centres educatius de secundària. 
- Mancomunitat La Plana. 

- Ajuntaments dels municipis dels centres educatius participants. 

- Centre de Recursos Pedagògics d’Osona.  

- Entitats socials i ambientals, clubs esportius, associacions municipals, 

que aportin una visió externa i integradora del territori i que col·laborin 

en el desenvolupament del servei a la comunitat.  

3.3. Vinculacions curriculars de l’aprenentatge 

Recordem que el projecte es considera curricular i ha de formar part de la programació d’una o vàries 

àrees. La metodologia de  l’APS permet vincular-hi pràcticament totes les competències bàsiques del 

Currículum de l’Educació Secundària. Les sis transversals i les dues específiques. 

En quant als continguts curriculars, en l’àmbit dels residus, que es poden tractar per nivells i àrees es 

concreten en aquests dos quadres. El projecte d’APS és obligatori per l’alumnat de segon cicle, 3r o 4t, 

però hem volgut recollir els continguts també del primer cicle per facilitar la contextualització prèvia 

i/o l’enllaç o continuïtat si així el professorat ho prefereix. 



  24 

 

Matèria Nivell Bloc de continguts Continguts 

C
iè

n
ci

es
 d

e 
la

 n
at

u
ra

le
sa

 

 

 

1r cicle 

ESO 

 

 

 

La matèria 

Anàlisi del cicle de diferents materials d’ús habitual. 

Identificació de les matèries primeres d’on  provenen, de 

diferents passos en el seu procés d’obtenció i ús , i d’on van a 

parar els productes de rebuig que es generen al llarg de tot el 

procés. 

Realització d’un projecte sobre l’ús més sostenible d’alguns 

materials a partir de col·laborar en grup en la cerca 

d’informació i en la presa de decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n 

cicle 

ESO 

Fí
si

ca
 i 

q
u
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a 

Le
s 
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o

n
s 

q
u
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iq

u
es

 Anàlisi d’algun procés d’obtenció de materials d’ús quotidià. 

Discussió sobre els aspectes a tenir en compte per minimitzar 

l’impacte en el medi del procés de producció o del seu ús. 

C
o

m
ú

 a
 

to
ts

 e
ls

 

b
lo

cs
 

Ús del coneixement après per interpretar aplicacions 

tecnològiques i problemes socioambientals i per fonamentar 

l’actuació. 

B
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lo
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a 
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eo
lo

gi
a 

In
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n
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e 
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s 
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b
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e 
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Te

rr
a 

i l
’a

ct
iv

it
at

 
h

u
m

an
a 

Anàlisi de les causes, processos i conseqüències d’alguns 

problemes ambientals, com ara: la generació de residus, la 

pluja àcida, la disminució de la capa d’ozó i l’augment del 

diòxid de carboni atmosfèric. Argumentació de mesures 

preventives i correctores per afrontar alguns d’aquests 

problemes i concreció de propostes d’actuació a l’entorn 

proper. 

C
o

m
ú

 
a 

to
ts

 
el

s 

b
lo

cs
 

Ús del coneixement après per interpretar aplicacions 

tecnològiques i problemes socioambientals, i per fonamentar 

l’actuació. 

Reconeixement de la complexitat dels problemes quotidians i 

de la necessitat d’interrelacionar models teòrics provinents de 

diferents disciplines per donar-hi resposta. 

La
 T

er
ra

, 

u
n

 

p
la

n
et

a 

ca
n

vi
an

t Aproximació a la conceptualització de la Terra com un sistema 

que s’autoregula. Anàlisi de les conseqüències d’algunes 

activitats humanes en funció de la teoria de Gaia. 

Ed
u

ca
ci

ó
 

e
ti

co
cí

vi
ca

 2n 

cicle 

ESO 

 

Ciutadania en un 

món global 

 

Assumir i practicar estratègies de consum racional i 

responsable. 

Te
cn

o
lo

gi
a 

 

 

1r cicle 

ESO 

La tecnologia i el 

procés tecnològic. 

Eines i materials de 

tecnologia. 

Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels 

materials preveient-ne el possible estalvi, reutilització i 

reciclatge. 

Processos i 

transformacions 

Valoració de l’impacte de la transformació de les matèries 

primeres en el medi. 
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Matèries relacionades 

 

 

1r cicle 

ESO 

Llengua: ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i argumentar dades i idees 

oralment i per escrit. Lectura crítica de textos amb contingut científics, obtinguts de fonts 

diverses. 

Ciències de la naturalesa: Reutilització i reciclatge de materials 

Tecnologia: Utilització i ús d’Internet per a la recerca d’informació. A plicació de recursos TIC en 

l’obtenció i tractament de dades. 

 

 

 

2n cicle 

ESO 

Matemàtiques: Ús de representacions gràfiques amb diagrames de sectors i de barres. 

Llengua: ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i argumentar dades i idees 

oralment i per escrit. Lectura crítica de textos amb contingut científics, obtinguts de fonts 

diverses. 

Ciències socials: Reconeixement de variables socioeconòmiques que condicionen canvis en el 

medi. Identificació dels impactes d’alguns processos productius. Anàlisi de materials, 

combustibles i màquines industrials i de la incidència de les activitats industrials sobre el medi. 

Tecnologies: Introducció de dades, informacions i conclusions a una pàgina web. Valoració de 

l’estalvi de materials.   

 

3.4. Agents que participen en l’APS i el treball en xarxa 

L’APS requereix un treball en xarxa i ben coordinat entre els diferents agents implicats en el projecte: 

centres educatius, professionals dels serveis educatius, administració local (Mancomunitat i 

ajuntaments) i entitats del territori. 

En el cas de l’APS Avancem cap al residu zero els agents implicats són:  

 Centres educatius de secundària 

 Mancomunitat La Plana 

 Ajuntaments dels municipis dels centres educatius participants 

 Centre de Recursos Pedagògics d’Osona 

 Entitats socials i ambientals, clubs esportius, associacions municipals... 
Aportaran una visió externa i integradora del territori i col·laboraran en el desenvolupament 
del servei a la comunitat. S’establiran tres tipus de col·laboració: 

tecnològiques en la 

vida quotidiana 

2n 

cicle 

ESO 

Els projectes 

tecnològics 

Valoració de l’estalvi de material: reciclatge, reutilització i 

reducció econòmica. 
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o Participar durant la fase d’aprenentatge en una sessió de presentació de l’APS i 
motivació de l’alumnat.  

o Participar en una sessió de reflexió i plantejament del servei comunitari. 
o Fer suport, presencial o a distància, durant la realització del servei comunitari.  

Abans de començar, els agents implicats han de consensuar entre ells un calendari de treball i un pla 

de comunicació i coordinació per garantir el bon funcionament del projecte (reunions setmanals, 

comunicació virtual...). Les entitats col·laboradores han de tenir en vigor una assegurança de 

responsabilitat civil. És necessària la formalització d’un conveni de col·laboració abans d’iniciar el 

projecte. El centre educatiu també haurà de tenir present la formalització d’un conveni amb el 

Departament d’Educació. 

Model de conveni intern de col·laboració de l’entitat i agents impulsors del projecte (annex). 
Model de conveni amb el Departament d’Educació. 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/Contractacio/CNV16.docx  
 

Possibles organismes i entitats col·laboradores: 

ENTITAT MUNICIPI CONTACTE 

Som Dones  Taradell Carretera de Balenyà, 101 
somdones@hotmail.com  

Associació de Dones Balenyà 
Plaça Josep Espona s/n  

647 264 907 

Grup Patchwork Balenyà 
Plaça Major, 4  

617 069 637 

Associació Tapís Vic 
C. de les Adoberies, 9  

938 861 834 / 680 175 587 

Fundació Trueta Gurb 
C. Narcís Monturiol, 31 (Mas Galí) 

938 869 276 

Casal Claret – Cosidor Pas a 

Pas 
Vic 

casalclaret@casalclaret.org  
93 885 69 24 / 693 792 627 

Fundació Areté Vic 
Carrer Josep Maria Selva, 2 

938 895 059 
arete@fundacioarete.cat  

AFA’s escoles i escoles bressol Municipis mancomunats  

Fundació Vincles Viladrau 
info@fundaciovincles.cat  

938 848 094 

Foment d’esports  Tona 
info@fomentesports.com  

938 870 701 

Club Parc d’esports Taradell 938 801 201 

Club Tennis Vic Gurb 
Av. Olímpia s/n  

938 833 460 
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3.5. Fases de l’APS 

Dur a terme un projecte d’APS no difereix gaire de qualsevol altre projecte. El desenvolupament 

segueix quatre fases:  

 

 

Si bé és important que l'educador tingui les coses clares i planifiqui bé les accions abans d'embarcar al 

grup-classe en un projecte, els projectes d’APS han d'anar millorant la competència en iniciativa 

personal i autonomia dels nois i noies. Encara que el docent tingui la responsabilitat de preparar bé el 

projecte, ha de procurar anar involucrant a poc a poc els nois i noies en totes les etapes. Per això, com 

més madur sigui el grup o més experimentat estigui en aquest tipus de projectes, més podem animar-

los a participar del disseny dels mateixos des del primer instant. 

El guiatge i acompanyament per part de l’educador en tot el procés sobretot en la part prèvia ha de 

ser clar, procurant anar involucrant a poc a poc els nois i noies en totes les etapes, però el 

protagonisme per part de l’alumnat és essencial ja que serà aquests que ha d’anar en iniciativa 

personal i grupal i sobre tot en l’autonomia de l’alumnat.  

 

 

 

BLOCS FASES ESPAIS TEMPS 

PREPARACIÓ 

El projecte 

  Treball previ 

  Selecció i organització 

  Planificació 

 

 

 

Al centre 

A l’aula 

 

 

 

 

20 h 

DESENVOLUPAMENT 

L’aprenentatge 

   Preparació de continguts 

   Realització de les sessions 

El servei 

   Quatre serveis. Pla de treball 

   Distribució de tasques i   

  realització 

Fora l’aula  

 

19 h 

TANCAMENT 

Avaluació 

   De l’alumnat, els docents i els  

   col·laboradors 

Al centre 

O espai 

social 

Reconeixement 

   Acte públic / obert 

1 h 
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BLOC 1. PREPARACIÓ  

Fase 1.1. El projecte  

Treball previ  

Trobada entre els agents implicats per la seva identificació i quins són els objectius concrets i els serveis 

que es poden portar a terme, especificant el seu grau d’implicació i limitacions. Presentació dels 

documents necessaris per establir els convenis de col·laboració. És molt important la detecció prèvia 

de les entitats, els seus projectes, les seves necessitats i els possibles serveis en els quals els alumnes 

poden participar. 

Qualsevol projecte comença amb un esbós, una imatge mental que ens fem d'ell. Com més simple, 

clara i visual sigui aquesta imatge, més útil ens resultarà a l'hora d'anar sumant i vertebrant els 

elements que li donaran cos.  

1. Definir per on començar. On situarem aquest projecte?  

2. Determinar quina necessitat de l'entorn podria atendre l’alumnat. Quins problemes o reptes 

ambientals, relatius a la gestió dels residus o al malbaratament de recursos, a la necessitat de 

reciclatge, etc., que són presents en el nostre entorn desperten la sensibilitat dels nois i noies i els 

estimularien a comprometre's? 

3. Determinar quin seria el servei concret que podrien fer. Quines tasques poden dur a terme, que 

produeixin un resultat visible i que ells mateixos puguin avaluar?  

4. Definir quins aprenentatges els aportaria el servei. Quines competències, coneixements, actituds, 

habilitats i valors podrien reforçar amb aquesta experiència? 

Per dur a terme el projecte el centre educatiu ha d’establir aliances amb aquells col·lectius i iniciatives 

que actuen a la comunitat educativa i/o a l’entorn proper. 

L’APS no només és una metodologia educativa, també és una eina de desenvolupament comunitari, 

de cohesió de la comunitat. Per això, el centre educatiu ha de col·laborar activament amb els actors 

socials de la comunitat: ONGs, ajuntament, entitats socials i educatives del municipi, fundacions… 

En definitiva, ha de canviar una cultura de treball aïllat per una cultura de treball en xarxa. L’APS 

proporciona al centre educatiu moltes oportunitats d'aprendre a treballar en xarxa i aquesta relació 

de col·laboració permet confirmar la viabilitat del servei. 

Per tant, abans de posar-nos a planificar, ens hem d'assegurar que comencem amb bon peu la relació 

amb els socis que hàgim decidit. 

1. Identificar els socis amb els quals podem col·laborar en aquest projecte. 

2. Plantejar la demanda i arribar a un acord sobre el servei que realitzaran els joves. 

 

Selecció i organització 

Presentació amb l’alumnat de les diferents propostes i les necessitats a què responen. Com més simple 

i clar sigui el marc d’acció, més fàcil designar l’equip de persones dinamitzadores del seguiment i 

desenvolupament del projecte. Acordem el calendari en quatre blocs.  
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Entre entitats col·laboradores establirem els mecanismes de comunicació i coordinació, serà també el 

moment de formalitzar els convenis de col·laboració.  

 

Planificació  

Al ser un projecte educatiu i socioambiental al mateix temps, cal planificar tant els aspectes 

pedagògics, com el servei i l’organització que requereix.  

1. Definir amb detall el servei que portaran a terme els nois i noies. 

Com més concret i tangible, els nois i noies poden controlar millor ells mateixos el que van 

aconseguint. Per definir el servei:  

• Quin objectiu tangible té el servei?  

• Quines tasques concretes conté el servei? Farem alguna tasca a l'aula?  

• Quins requisits seran necessaris per desenvolupar les tasques? Hem de tenir alguna 

precaució de seguretat, per exemple per la manipulació de residus, contenidors o visita 

d’instal·lacions?  

• Qui és el responsable del projecte a l'entitat / servei municipal?  

• Quines seran les funcions de l'entitat / servei municipal?  

• Com col·laborarà el centre educatiu durant el servei?  

• Com avaluarem el servei realitzat? Disposarem de dades oficials de l’ajuntament? 

2. Definir amb detall els aspectes pedagògics. 

Tot i que els projectes solen ser molt globals i ofereixen moltes oportunitats d'aprenentatge, 

cal prioritzar per no dispersar energies. Per definir els aspectes pedagògics:  

• Quin es el punt de partida de l'alumnat? Quins punts forts i febles veiem?  

• En quina matèria o matèries ubicarem el projecte?  

• Quins objectius educatius perseguim: coneixements, actituds, valors, competències…?  

• Quina formació prèvia i durant el servei serà necessària?  

• Què pot aportar l'entitat / servei municipal als aspectes pedagògics?  

• Quines seran les funcions del professor responsable?  

• Com avaluarem els aprenentatges? 

3. Definir la gestió i l'organització de tot el projecte. 

L'organització d'un projecte que surt del centre educatiu per actuar a la comunitat és més 

complexa que qualsevol projecte a l'aula, i per això permet treballar aspectes de la vida real 

de vegades massa allunyats del context acadèmic. Per definir la gestió i organització del 

projecte:  

• Quins permisos i assegurances necessitem?  
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• Com informarem i implicarem les famílies?  

• Quins recursos humans necessitem?  

• Com ens relacionarem amb les entitats i centre educatiu?  

• Quins materials i infraestructures necessitem? 

• Com registrarem l'experiència?  

• Què difondrem? A qui i com comunicarem el projecte i els seus resultats?  

• Quin pressupost té el projecte i com el podrem assumir? 

 

Treball previ realitzat amb el professorat 

Des de la fase inicial del projecte d’APS s’ha buscat la implicació dels centres educatius: IE Mossèn 

Cinto de Folgueroles, IE Carles Capdevila de Balenyà, Institut de Taradell, Institut de Tona i Escola 

Vedruna de Tona. S’han dut a terme les següents accions: 

 Qüestionari previ (juny 2021) 

S’envia un qüestionari breu en línia als 5 centres, amb les següents preguntes. S’obtenen respostes de 

4 centres. 

- Teniu interès i ganes de participar en aquest projecte d’APS el curs 21-22 (a partir del segon 

trimestre)? 2 centres voten “molt” i 2 centres voten “força”. 

 

- Quin/s cursos creieu que hi podrien participar? 1 centre vota “2n d’ESO”, 1 centre vota “3r 

d’ESO” i dos centres voten “4t d’ESO”. 

 

- Quin d’aquestes temes del Pla supramunicipal de prevenció de residus us interessaria treballar 

de manera prioritària en aquest APS? 

o Creació d’espais / iniciatives de reutilització, intercanvi, reparació (llibres, roba, fusta, 

bicicletes...) (4 vots) 

o Reducció del malbaratament alimentari (4 vots) 

o Foment de la reducció dels embolcalls d’esmorzar (2 vots) 

o Reducció de plàstics d’un sol ús (2 vots) 

o Foment del compostatge (0 vots)  

o Ambientalització de compres, festes, esdeveniments i serveis (0 vots) 

 

- Estaries interessat/da a formar part d’un grup de treball per reflexionar / aportar idees / fer el 

seguiment d’aquesta prova pilot? Majoritàriament diuen que sí. 

 

 

 Jornada de treball presencial (setembre 2021) 

Es fa una trobada presencial a la Mancomunitat La Plana en què hi participen representants de la 

Diputació de Barcelona, Mancomunitat La Plana, Viladraueducació.com i professorat dels 5 centres. La 

sessió s’estructura en: 
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- Presentació del Pla Supramunicipal de prevenció de residus de la Mancomunitat i resultats de 

la recollida de residus 

- Descripció i objectius del projecte d’APS 

- Definició de què és un projecte d’APS ambiental 

- Dinàmica “Detectem necessitats, busquem col·laboracions, concretem els serveis” 

 

BLOC 2. DESENVOLUPAMENT  

Un cop organitzada la fase prèvia es podrà dur a terme el desenvolupament del projecte en sí, que es 

divideix en dues parts: 

 L’aprenentatge (sessions dedicades a l’adquisició de coneixements) -> Durada 10 h 

 El servei o serveis (sessions dedicades al servei comunitari) -> Durada 10 h mínim 

Abans de començar a treballar, caldrà motivar el grup de joves per predisposar-los al compromís i a 

l’acció. A continuació caldrà investigar la necessitat ambiental plantejada, definir el servei i 

comprometre’s, decidir què es vol aprendre i organitzar la feina i els grups de treball. Durant tot el 

projecte s’haurà de registrar el que es va fent i també reflexionar sobre els aprenentatges adquirits. 

 

Fase 2.1. L’aprenentatge 

L’organització de l’aprenentatge, els seus continguts i objectius es plantegen en diverses sessions de 

formació dins l’horari lectiu i per a un total de 10 hores. Aquestes sessions les fa el professorat i algunes 

sessions són dinamitzades per l’equip redactor de la guia.  

Totes les activitats de formació es fan al centre educatiu, exceptuant la visita a les instal·lacions de 

tractament de residus de la Mancomunitat La Plana. 

Les activitats d’aprenentatge es proposa organitzar-les en 5 sessions d’entre 1h i 3h de durada dins 

l’horari lectiu i programades dins les matèries escollides i segons el calendari més convenient. Es 

recomana no distanciar-les massa per evitar que l’alumnat perdi el fil del projecte.  
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Proposta d’organització de les sessions d’aprenentatge: 

Sessions d’aprenentatge (total 10 hores) 

Sessió 1 
La gestió i la prevenció dels residus 

- Presentació de la metodologia del projecte 

- Presentació de la temàtica i visualització d’un 

documental 

- Situació de la gestió dels residus al municipi  

- Identificació de necessitats 

Sessió 2 
Les instal·lacions de tractament de residus 

- Visita a la planta de triatge de materials 

reciclables, la planta de compostatge de 

matèria orgànica i la deixalleria 

Sessió 3 
El camí dels residus al nostre municipi 

- Recerca i estudi del camí que segueixen els 

residus al municipi. Sistemes de recollida, 

gestió i iniciatives de reutilització, reparació i 

prevenció. 

Sessió 4 
Investiguem com ho fa la ciutadania 

- Diagnosi / entrevista a peu de carrer per 

conèixer els hàbits de la ciutadania en el 

consum, la separació de residus i la prevenció. 

Sessió 5 
Pensem solucions 

- Reflexió sobre quins canvis són necessaris per 

fomentar un consum més responsable i una 

reducció dràstica dels residus.  

 

A continuació es presenten les fitxes detallades de cada sessió d’aprenentatge: 

SESSIÓ 1. LA GESTIÓ I LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS 

Espai Aula 

Durada 1,5 hores 

Qui la realitza 

Tècnics de medi ambient de la Mancomunitat La Plana i/o professorat i l’empresa 
o entitat amb la que participareu al Servei. Arribat el cas, poc probable, que no 
sigui possible que l’entitat faci l’activitat, aquesta haurà de ser dinamitzada pel 
professorat. 

Objectius 

 

- Introduir el projecte d’APS (metodologia, objectius i organització). 
- Motivar l’alumnat per dur a terme l’APS Avancem cap al residu zero.  
- Conèixer el problema de la gestió dels residus a escala global i local. 
- Conèixer la situació de la gestió i la prevenció dels residus del municipi.  
- Identificar els motius pels quals és important que es fomenti la correcta 

separació, la reutilització, la reparació i la reducció de residus. 
- Conèixer una organització del territori vinculada a temes de prevenció de 

residus i els seus projectes.  

Continguts 
específics 

- Què és un projecte d’APS? Per què fem un APS sobre els residus? 
- El problema dels residus a escala global i local. 
- La gestió dels residus al municipi i iniciatives de prevenció, reutilització, 

reparació...  
- Presentació d’una organització comarcal vinculada a la prevenció dels 

residus.  
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Descripció 

1. Presentació del projecte d’APS (10 minuts) 

Explicar quines parts té, com s’organitza i els seus objectius. Donar a conèixer la 
importància de fer projectes de servei comunitari en l’àmbit ambiental, vincular-
ho amb la situació actual d’emergència climàtica i els ODS Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.  

2. Introducció al problema dels residus. Escala global (30 minuts) 

Es visualitzen a l’aula diversos vídeos per reflexionar sobre el problema que 
representen els residus al planeta. A partir dels vídeos es genera un espai de 
debat sobre els impactes ambientals del model actual de consum, producció i 
generació de residus i quin efecte té tot això en l’emergència climàtica global. 
Quins aspectes us han sorprès? Quins considereu més preocupants? Actualment, 
a través de les xarxes, es poden trobar molts documentals i programes sobre 
aquest tema. Es proposen, per exemple: 
 
Man de Steve Cutts Un curtmetratge d’animació que ens convida a conscienciar-
nos de la contaminació i l’impacte que causen els abusos de la humanitat. 
Durada: 3:36 min. 
Wake Up Call de Steve Cutts Curtmetratge animat que il·lustra com la societat 
de consum actual projecta patrons de comportament irracionals, no sostenibles 
en el temps, que amenacen l’existència de l’espècie humana i l’equilibri 
ambiental. Durada: 6:14 min. 
Trash me de Rob Greenfield Durant 30 dies aquest activista porta a sobre totes 
les escombraries que genera. Aquest vídeo impactant promou la reflexió sobre 
els residus que generem al dia a dia i vol aconseguir reduir les escombraries. 
Durada: 1:13 min. 
#Ohga Corazón de plástico: los niños te muestran cómo tus acciones destruiran 

su futuro Vídeo viral d’una campanya de sensibilització de l’agència italiana 
Ohga. Nens i nenes italians expliquen el problema que tenim amb els residus que 
van a parar al mar. Durada: 3:30 min. 
The story of a spoon Greenpeace publica un breu reportatge sobre la història 
d’una cullera de plàstic, des del Big Bang fins a la paperera, i té com a objectiu 
que la gent s’aturi a pensar com es fabriquen els productes que comprem i què 
passa quan ja no els utilitzem. Durada: 1:55 min. 
Plàstics a la deriva Reportatge del programa Quèquicom de TV3. Es mostra com 
un vaixell de pesca surt a la mar i torna amb tants plàstics com peixos. Exposa la 
problemàtica dels plàstics, parlant del seu reciclatge i recuperació. Durada: 25:15 
min. 
Websèrie Objectiu #Rezero Sèrie de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable -Rezero. Retrata cinc famílies catalanes que 
han portat a la pràctica el repte de viure 30 dies sense produir residus. Durada: 
4.36 min. 
Con basura, Los Morancos Vídeo paròdia fet amb humor per part del grup Los 
Morancos. Fan una versió de la cançó Con altura de la cantant Rosalía. Parlen de 
l’ús indiscriminat de plàstics i del mal que estem causant al medi ambient. 
Durada: 2:21 min. 



  34 

 

How I use art to tackle plastic pollution in our oceans Vídeo del fotògraf i cineasta 
mexicà Alejandro Durán, que fa obres d’art per conscienciar sobre la 
contaminació dels oceans. Durada: 7:17 min.  
Waste Land Documental que segueix durant dos anys el treball de l’artista 
multidisciplinari brasiler Vik Muniz, centrat en una instal·lació al Jardim 
Gramacho, un dels abocadors d’escombraries més grans del món –ara clausurat-
, a la ciutat de Rio de Janeiro. Lucy Walker, 2010. Durada: 90 min. 
El problema dels plàstics – Info K Programa emès el 26/04/2020. Durada: 2:23 
min. 
Fora plàstics – Info K Programa emès el 29/05/2018. Durada: 2:17 min. 
Illes de plàstic – Info K Programa emès el 10/04/2018. Durada: 2:20 min. 
Clean seas Espot publicitari del 2018 que fa el paral·lelisme de la separació d’una 
parella amb la fi de l’ús dels plàstics. Durada: 1:57 min. 
Passa del plàstic El Govern de les Illes Balears promociona l’adéu a la moda dels 
plàstics amb una campanya desenfadada i vuitantera, que pretén traslladar a la 
ciutadania que el canvi de model és senzill i assequible. Durada: 1 min. 
Plastic in the world. Interessant infografia en format de vídeo 3D sobre la 
quantitat de plàstics que es generen al món. Publicat el 09/05/2020. Durada: 
2:40 min. 
Documental Molta merda. Documental produït pel Consorci per al Tractament 
de Residus Sòlids Urbans del Maresme, presentat per Quim Masferrer i que 
pertany a la campanya de conscienciació “Recicla i guanyaràs”. El popular 
presentador explica la realitat del reciclatge a la comarca del Maresme i, per 
extensió, d’arreu de Catalunya. Durada: 64 min.  
Documental Penjant del fil. La indústria tèxtil és la segona més contaminant del 
planeta, i cada any genera tones de residus. Només a Espanya, 900.000. El 
documental planteja els reptes i les complexitats de revertir aquest model de 
consum a favor d'altres que es basin en l'ètica i el respecte pel medi ambient. 
Documental del programa Sense ficció de TV3 emès el 22/12/2020. Durada: 
52:34 min. 
Residu zero a la cuina, consells amb Esther Peñarrubia. Vídeo on es mostren 
estris per fregar, idees per fer-se el sabó, per conservar aliments sense fer ús del 
film i, en general, per prevenir els residus a la llar. Publicat per l’Ajuntament de 
Girona el 30/11/2020. Durada: 2:55 min.  
Homo residuus Cada català genera a l'any mitja tona de residus. Un 60% de tota 
aquesta brossa acaba a la incineradora o a l'abocador. Les dades són 
inacceptables, sobretot per Europa, que exigeix que el 2035 s'hi aboqui com a 
màxim un 10%. Programa 30 minuts de TV3 emès el 04/07/2021. Durada: 45:21 
min.  
 

3. Introducció al problema dels residus, la seva gestió i la prevenció. Escala local 
(30 minuts) 

Un cop l’alumnat té una primera idea sobre l’impacte ambiental de la generació 
de residus a escala mundial, es presenten dades a escala local, en concret de la 
recollida selectiva i tractament de residus de la comarca i del seu municipi.  

Per aquesta part s’utilitza com a recurs la projecció d’un document power point 
que facilitarà els serveis tècnics de La Mancomunitat i que cada centre adaptarà 
a la realitat del seu municipi. Les dades reals ajuden l’alumnat a reflexionar sobre 
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la necessitat d’actuar potenciant iniciatives de prevenció, reutilització, 
reparació... 

4. Presentació d’una organització del territori vinculada a temes de prevenció 
de residus i els seus projectes (20 minuts) 

Presentació de les campanyes de prevenció de residus que es promouen des de 
la Mancomunitat La Plana o bé presentació d’una organització comarcal 
vinculada a temes de prevenció de residus i els seus projectes, com pot ser 
Residu Zero Osona.  

Per finalitzar la sessió es proposa fer una reflexió que doni resposta a les 
següents qüestions: 
- Per què és important millorar la qualitat de la recollida selectiva i avançar cap 
al residu zero? 
- Quins són les principals problemes derivats de la generació de residus? 
- Què podríem fer per millorar la gestió i prevenció de residus del nostre entorn? 
 

Recursos i 
materials 

Ordinador, pantalla i projector. 

Avaluació del 
professorat 

Valoració de l’alumnat segons el grau d’implicació i participació en el debat 
general durant l’activitat. 

Recursos 
pedagògics 

Power point Avancem cap al residu zero. 

Recursos 
complementaris 

https://aprenentatgeservei.cat/ 
Agència de Residus de Catalunya 

Setmana europea de la prevenció de residus / Let’s Clean Up Europe 
Ultra Clean Marathon 
Residu, on vas? 
Estratègia Catalana Residu Zero 
Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable -
Rezero 
Residu zero a casa. Bea Johnson 
Som Gent de Profit. Evitem el malbaratament 
Opcions. Impulsem el consum conscient  
Guia per a la prevenció de residus. Escoles + Sostenibles, Ajuntament de 
Barcelona 
Oceans of plastics 
Planeta o plástico 
Ofegats en plàstics 
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SESSIÓ 2. LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

Espai Mancomunitat La Plana (Malla) i centre educatiu 

Durada 2,5 hores (1,5 hores de visita + 1 hora activitat complementària escape room) 

Qui la realitza Tècnics de medi ambient de la Mancomunitat La Plana  

Objectius 

 

- Adquirir coneixements sobre la gestió de residus en general, i concretament 
veure in situ el funcionament d’una planta de triatge de materials 
reciclables, una planta de compostatge de matèria orgànica i una deixalleria.  

- Identificar la tipologia dels residus que generem a la llar i la seva destinació 
final. 

- Conèixer com funciona la recollida selectiva porta a porta i en què consisteix 
el triatge. 

- Reflexionar sobre la necessitat i la importància de separar bé els residus en 
origen i de reduir la quantitat de residus que generem. 

Continguts 
específics 

- La gestió dels residus municipals. 
- Funcionament d’una planta de triatge. 
- Funcionament d’una planta de compostatge. 
- Què és una deixalleria, com funciona i quin tipus de residus s’hi poden 

portar. 

Descripció 

1. Visita a les instal·lacions de tractament de residus de la Mancomunitat La 
Plana a Malla (1,5 hores) 

 
La visita consisteix en un recorregut per la planta de triatge, la planta de 
compostatge i la deixalleria amb el guiatge d’un/a tècnic/a de medi ambient. Per 
començar s’explica què és la Mancomunitat La Plana, els serveis que ofereix, i 
com es fa la recollida de residus als municipis, mitjançant el sistema porta a 
porta. A continuació es fa un repàs dels tipus de residus més freqüents i a quin 
cubell es diposita cada fracció.  
 
A la planta de triatge el recorregut comença a la bàscula, segueix cap a la zona 
de recepció de material i l’interior de la planta, on es veu el triatge manual dels 
materials, i finalitza a l’exterior on s’observen les bales dels productes triats.  
 
L’itinerari per la planta de compostatge comença a la zona de recepció, on es 
diposita la matèria orgànica humida (procedent de la recollida porta a porta) i les 
restes seques (provinents de la poda). S’explica tot el procés de descomposició 
als mòduls de compostatge, amb l’entrada forçada d’aire i control de la 
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temperatura i la humitat. A continuació es veu la pila de compost en la fase de 
maduració i estabilització, i s’explica el procés de garbellat per separar la part 
fina de la part grollera. Cada infant s’emporta una petita bossa de compost com 
a obsequi.  
 
A la deixalleria s’explica el funcionament d’aquesta instal·lació, el tipus de residus 
que s’hi recullen, qui en pot fer ús, i la valorització que es fa de cada material. Es 
recorda que molts municipis disposen del servei de deixalleria mòbil. Es 
recomana que l’alumnat porti algun residu per llençar a la deixalleria.  
 

2. Activitat a l’aula escape room Col·lapse total (1 hora) 

La planta de triatge de la Mancomunitat no pot continuar 

separant els materials reciclables. Està a punt de patir un 

col·lapse a causa del gran augment de deixalles que hi 

arriben cada dia. Necessitem la vostra ajuda! Accepteu el 

repte i demostreu que sabeu reciclar i reutilitzar, i atureu el 

gran col·lapse. 

Recurs educatiu en format joc d’escapada destinat a alumnat a partir de cicle 
superior de primària i a tota la ciutadania. Té per objectiu reflexionar d’una 
manera lúdica sobre la importància de fer una bona separació dels residus 
perquè es puguin reciclar i transformar-se en nous recursos. El joc consta d’una 
aplicació web per jugar a través de tauleta, ordinador o mòbil i també d’un 
material físic que inclou un trencaclosques gegant, plafons informatius i diversos 
cadenats. El joc planteja una missió i sis reptes que s’han de resoldre superant 
proves de lògica i enigmes abans que s’esgoti el temps, 40 minuts. Hi poden jugar 
tres equips simultàniament. 

Per finalitzar la sessió es proposa fer una reflexió que doni resposta a les 
següents qüestions: 
- Per què és important separar bé els residus en origen? 
- Quines dificultats té el procés de triatge i posterior reciclatge de residus? 
- Quines accions quotidianes podem fer per descol·lapsar el planeta de deixalles? 
 

Recursos i 
materials 

Visita fora del centre educatiu i posterior activitat optativa (escape room) a l’aula 
(que proporcionarà els serveis tècnics de La Mancomunitat), per aquest joc 
d’escapada es necessiten ordinadors o tauletes i connexió a internet.  

Avaluació del 
professorat 

El professorat avaluarà l’assistència i l’interès de l’alumnat en la visita. 

Recursos 
pedagògics 

Tríptics informatius de la planta de triatge, la planta de compostatge i la 
deixalleria de la Mancomunitat La Plana.  

Recursos 
complementaris 

Vídeo de la  planta de triatge de materials reciclables  

Vídeo de la planta de compostatge 

Recursos educatius en préstec per aprofundir en la temàtica de la gestió i la 

prevenció dels residus. 

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.  
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SESSIÓ 3. EL CAMÍ DELS RESIDUS AL NOSTRE MUNICIPI 

Espai Sortida pel municipi / aula 

Durada 2 hores mínim / ampliable a 4 hores o més 

Qui la realitza Professorat 

Objectius 

 

- Fer una diagnosi per comprendre com funciona la gestió de residus i el camí 
que segueixen les deixalles al municipi. 

- Identificar els sistemes de recollida de les diferents fraccions de residus i 
iniciatives de reutilització, reparació i prevenció. 

- Recollir i analitzar dades a l’entorn del centre educatiu.  
- Reflexionar si els elements, hàbits, actituds i accions que tenen a veure amb 

la gestió i la prevenció de residus són adequats i suficients.  

Continguts 
específics 

- El recorregut i la gestió de les diferents fraccions de residus municipals. 
- Iniciatives de prevenció, reutilització, reparació i segona mà que tenim a 

l’abast. 

Descripció 

Aquesta sessió d’aprenentatge es pot programar en diverses jornades de treball.  

1. Diagnosi del centre (1 hora) 

És opcional, però pot ser un bon punt de partida. Es tracta d’analitzar com es fa 
la recollida selectiva de residus als diferents espais del centre (aules, pati, 
menjador, laboratori...). Es marquen en un plànol del centre els espais i elements 
que faciliten la recollida selectiva de deixalles (cubells, papereres, contenidors  
de paper, orgànica, resta, oli, piles, etc.). Al final es fa una reflexió sobre si estan 
ben distribuïts, si estan en bon o mal estat, si n’hi ha suficients, quins aspectes 
es fan bé i quins es podrien millorar, etc.  

2. Diagnosi del municipi (2 hores) 

Part més important de la sessió, consistent en fer una diagnosi de la gestió dels 
residus a escala municipal. L’alumnat s’organitza en grups de treball, i cada grup 
disposa d’un mapa del municipi. Es pot fer a l’aula o bé fent un itinerari pels 
carrers i places del poble (graelles mostra adjuntes a continuació). 

Es tracta de buscar i anotar, en primer lloc, tots els espais, elements i 
instal·lacions que permeten fer una bona gestió dels residus: contenidors, 
papereres, minideixalleries, àrees d’emergència, etc. Es pot anotar l’estat en què 
es troba cada element i fer una fotografia. Al final es fa una reflexió i valoració 
sobre el funcionament de la recollida porta a porta, la distribució de les 
papereres als carrers, el servei de deixalleria, el servei de neteja viària, el nivell 
de civisme de la ciutadania, etc. Es pot utilitzar la graella model, al final de la 
descripció d’aquesta sessió,  que us pot facilitar la recollida de dades. 

En segon lloc, es tracta d’identificar i situar sobre el mapa les iniciatives 
municipals relacionades amb el foment de la reutilització, la reparació, la segona 
mà i la prevenció de residus. Hi ha establiments de reparació d’electrodomèstics, 
sabates, costura...? Hi ha botigues de segona mà? En quins comerços es promou 
la compra a granel o els envasos reutilitzables?  
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3. Presentació de resultats (1 hora)  

Cada grup de treball presenta els resultats de la seva recerca en un format a 
escollir: esquema, mapa, infografia, presentació, lapbook... També fan una 
posada en comú dels resultats obtinguts i una exposició oral.  
 
Un lapbook és un desplegable de cartolina on s'exposa de manera concisa, visual 
i creativa un tema a partir de diversos recursos: dibuixos, fotografies, petits 
textos, mapes conceptuals...  
 
Per finalitzar la sessió es proposa fer una reflexió que doni resposta a les 
següents qüestions: 
- Per què creieu que no s’aconsegueix un 100% de recollida selectiva? 
- Què creieu que es podria fer per reduir les tones de deixalles que es recullen en 
un any? 
- Creieu que la quantitat de residus que genera cada persona en un any 
augmentarà o disminuirà els propers 10 anys? Per què? 
- Quines iniciatives es podrien portar a terme al municipi per avançar cap al 
residu zero? 

Recursos i 
materials 

Mapa del municipi i material divers per fer la presentació de resultats 
(ordinador, càmera, cartolines, papers de colors, tisores, cola, retoladors, etc.). 
Graella adjunta. 

Avaluació del 
professorat 

El professorat avaluarà la participació de l’alumnat en el treball en grup, 
l’aportació d’idees, els documents generats durant l’activitat i la seva capacitat 
per a comunicar els resultats. 

Recursos 
pedagògics 

Tutorial per fer lapbooks https://www.edufichas.com/lapbook/ 

Recursos 
complementaris 

Mapa pam a pam  
Mapa de comerços residu zero a Osona  
App To good to go  
Revista Opcions  
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SESSIÓ 4. INVESTIGUEM COM HO FA LA CIUTADANIA 

Espai Sortida pel municipi / aula 

Durada 2 hores mínim / ampliable a 4 hores o més 

Qui la realitza Professorat 

Objectius 

 

- Fer una diagnosi a través d’entrevistes a peu de carrer per conèixer els 
hàbits de la ciutadania en relació al consum, la separació de residus i la 
prevenció. 

- Recollir i analitzar dades reals.  
- Reflexionar si els hàbits de la població segueixen criteris de sostenibilitat i 

consum responsable.  

Continguts 
específics 

- El consum responsable, criteris de compra sostenible. 
- La prevenció de residus a l’hora de comprar. 
- El malbaratament alimentari. 
- La petjada ecològica. 
- Proximitat o Km 0, productes de temporada, etiquetes ecològiques, segona 

mà, comerç just. 

Descripció 

Aquesta sessió d’aprenentatge es pot programar en diverses jornades de treball.  

1. El consum responsable i els criteris de compra sostenible (1 hora) 

S’introdueix el concepte de compra sostenible o consum responsable. Per grups 
cerquen informació a internet sobre aquests conceptes: 

- Proximitat o Km 0 
- Productes de temporada 
- Comerç just 
- Intercanvi, segona mà, reparació 
- Prevenció de residus, compra a granel, productes recarregables  
- Etiquetatge ecològic  
- Malbaratament alimentari 
- Petjada ecològica 
- Responsabilitat social corporativa 

 
La proposta és que cada grup de treball (4/5 alumnes) analitzi un d’aquests 
conceptes i el relacioni amb les seves activitats quotidianes. Es proposa que 
responguin per a cada un dels àmbits (alimentació, higiene, lleure i tèxtil) 
aquestes vuit preguntes, amb la finalitat de fer i escriure la reflexió 
individual/grupal de com comprem (consumin) habitualment: 

- Ho necessito? 
- Ho puc compartir? 
- Qui l’ha fabricat i d’on prové? 
- Com està fet? 
- Es pot reciclar? Com? 
- Quant val i quant dura? 
- Quines altres opcions hi hauria per substituir-lo? 
- I si ho mirem amb perspectiva de gènere? 

 
2. Elaboració d’una enquesta (2 hores) 
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Per grups preparen una enquesta per conèixer els hàbits de reciclatge i consum 
de la ciutadania. També poden fer l’enquesta a la comunitat educativa 
(professorat, famílies...). Pot ser en format paper o bé digital (Google Forms). Es 
poden cercar models d’enquestes existents o bé l’alumnat en pot crear de noves. 
Un cop redactat el document, es fa l’enquesta a peu de carrer. Es pot fer una 
comparació entre la gent que surt del supermercat, d’una botiga de barri, del 
mercat, etc.  
Exemples de preguntes: 
Respon sempre / a vegades / mai a les següents preguntes:  

- Utilitzes paper d’alumini per embolicar aliments i entrepans?  
- Si et sobra menjar l’aprofites un altre dia o  per fer alguna recepta 

d’aprofitament? 
- Utilitzes bosses de roba, cabàs o carro per anar a comprar?  
- Procures comprar les begudes amb envasos de vidre?  
- Quan un moble és vell o un electrodomèstic s’espatlla el mires 

d’arreglar? 
- Compres a granel, portant carmanyola o bossetes de roba? 

 
3. Anàlisi i presentació de resultats (1 hora)  

La informació obtinguda a partir de les enquestes serveix per tenir més 
coneixement de quines accions es poden fer per millorar la gestió dels residus i 
els hàbits de consum i elaborar un decàleg de bones pràctiques. 
Es proposa fer una posada en comú on cada grup exposa les respostes a les 
preguntes plantejades tot relacionant-les amb l’impacte corresponent. 
 
Per finalitzar la sessió es proposa fer una reflexió que doni resposta a les 
següents qüestions: 

- Què es fa a nivell de població per reduir els residus? 
- Quins són els hàbits de sostenibilitat més habituals entre la 

ciutadania per franges d’edat? 
- Hi ha cap iniciativa a nivell de municipi per fomentar la prevenció de 

residus en els comerços? 

Recursos i 
materials 

Ordinador, paper i bolígraf.  

Avaluació del 
professorat 

El professorat avaluarà les competències i els aprenentatges tenint en compte 
l’organització i la realització de les tasques i revisant els documents dels diferents 
grups de treball.  

Recursos 
pedagògics 

Enquesta en format paper o digital. 

Recursos 
complementaris 

Guia VLC de consum responsable.  
Guia pràctica que ofereix idees per desenvolupar un consum responsable al País 
Valencià en aspectes com l’alimentació, els residus, l’energia, el transport, el 
consum, l’estalvi... Editada per Setem, en castellà.  
Guia Un consum + responsable dels aliments. Propostes per a prevenir i evitar el 
malbaratament alimentari. Agència de Residus de Catalunya.  
Consum conscient, responsable o sostenible? 
Article de la revista Opcions publicat el 24/12/2019. 
El malbaratament dels aliments, un problema dels nostres dies. Unitat didàctica 
per educació secundària. Agència de Residus de Catalunya.  
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Fundación Vida Sostenible. Pàgina web on trobem enquestes per conèixer com 
emprar de manera més eficient els recursos que consumim a casa, una 
calculadora per descobrir la nostra petjada ecològica o guies que fomenten 
hàbits respectuosos amb el medi ambient. Els recursos que proporciona es 
troben encaminats per fer una transició cap a una vida més justa i sostenible. 
Xarxa escoles pel comerç just 

Conjunt de recursos de tipologia diversa; activitats a l’aula, fitxes educatives, 
manualitats, vídeos, àudios, presentacions, etc. amb la indicació del nivell 
educatiu a què van destinats, per treballar la temàtica del comerç just de manera 
amena. 
Xarxa d’intercanvi de llibres, Mancomunitat La Plana.  
Campanya Amb el menjar no s’hi juga, Mancomunitat La Plana.  

 
 

SESSIÓ 5. PENSEM SOLUCIONS 

Espai Aula 

Durada 1 hora 

Qui la realitza Professorat amb el suport d’educadors i/o entitat col·laboradora  

Objectius 

 

- Reflexionar, a partir dels aprenentatges adquirits, sobre la necessitat 
d’actuar per fer front al problema dels residus i al canvi climàtic. 

- Proposar accions de millora tenint en compte les dades obtingudes sobre 
gestió i prevenció de residus i sobre hàbits de consum de la població. 

- Conèixer quin tipus d’actuacions i de serveis comunitaris es poden fer per 
fomentar la reducció de residus.  

Continguts 
específics 

- Què hem après durant la fase d’aprenentatge. 
- Necessitat d’actuar per fer front al problema de la generació de residus. 
- Decidir projectes viables de servei comunitari. 
- Valorar la viabilitat de les propostes de servei, què necessitarem.  

Descripció 

1. Reflexió (30 minuts) 
 
Un cop finalitzada la fase d’aprenentatge, l’entitat ambiental tornarà a l’aula per 
fer un reforç sobre els aprenentatges adquirits i reflexionar amb l’alumnat sobre 
la necessitat d’actuar per fomentar un consum més responsable i una reducció 
dràstica dels residus.  
Es proposa que es treballi en petit grup i que cadascun posi èmfasi a concretar 
accions que ajudin a solucionar l’impacte que hem pogut esbrinar que genera el 
malbaratament de productes i serveis. Es tracta de pensar solucions a petita 
escala, accions que es puguin dur a terme de forma fàcil (pensem globalment / 
actuem puntualment). 
 
2. Propostes de serveis (30 minuts) 
 
La segona part de l’activitat és fer una posada en comú de les solucions pensades 
i debatre amb la resta de grups si són solucions viables per presentar a les 
entitats. 
Es planteja la possibilitat d’escollir entre quatre serveis comunitaris. Caldrà 
organitzar un sistema per escollir el servei a realitzar. És proposa que el servei 
(treball) sigui fet en petit grup de 5/6 alumnes per a cada un dels serveis 
proposats. 
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Depenent dels interessos i inquietuds que hagi mostrat el grup durant les 
diferents activitats d’aprenentatge es pot intuir quina tipologia de servei 
s’adaptarà millor al grup (més artístic, tecnològic, social...). 

Recursos i 
materials 

Ordinador, pantalla i projector. 

Avaluació del 
professorat 

Valoració de l’alumnat segons el grau d’implicació i participació en el debat 
generat durant l’activitat.  

 

Fase 2.2. El servei 

En aquest projecte esta previst quatre opcions de servei diferents. Poden participar-hi quatre grups 

d’alumnes de cada un dels centres de la Mancomunitat La Plana. Cada un dels tres primers serveis 

poden ser complementaris. El “recosir” pot complementar a “segon servei” i/o “de fusta a joc”.  

 

Propostes / Descripció breu Entitats implicades Destinataris 

SEGON SERVEI 

Allargar la vida útil de les pilotes de 

tennis i/o pàdel. Tria i envasat per a 

cada centre docents que ha fet 

demanda. 

Club Tennis Vic 

Foment d’Esports Tona  

Fundació Vincles 

Club Parc d’Esports 

Taradell 

Centres docents de la 

Catalunya Central. 

Osona, Anoia, Bages, 

Moianès i Berguedà 

JOCS I JOGUINES 

DE FUSTA A JOC. Recollir fusta neta 

(aprofitable) acabats i distribució. 

MÉS JOGUINES. Triar, complementar i 

validar joguines. 

 

Fundació Areté 

Fundació Vincles 

AFA’s Escoles bressol 

Famílies 

Alumnat d’educació 

infantil. Escoles Bressol 

dels municipis de La 

Mancomunitat 

SEGONA VIDA  

RECOSIR. De la roba en desús que arriba 

a la deixalleria de la Mancomunitat. 

Creació de bosses per la compra i draps 

de cuina. 

DESTRIAR. Dels medicaments recollits a 

la farmàcia, cal separar la recepta del 

cartró i del blister (remei). 

DES-AVILLAMENTS. De la roba recollida 

als contenidor, hi trobem botons, 

cordons, guarniments i cremalleres. 

Abans de portar la roba a reciclar cal 

separar-los. 

 

 

 

Fundació Vincles 

Ass. De Dones 

Som Dones 

Casal Claret 

Grup Patchwork 

Ass Tapís 

Fundació Dr. Trueta 

Escoles 

Famílies  

RENOVA-ROBA 

Mercat d’intercanvi. Intercanviar la roba 

en bon estat que ja no utilitzes. 

Centre escolar 

Centre cívic o Casal 

Fundació Vincles 

Ass Tapís 

Fundació Dr. Trueta 

Alumnat dels centres 
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Nom: SEGON SERVEI 

 

Descripció del projecte  

 

Un jugador de tennis i/o pàdel habitual, no sol utilitzar les pilotes més de 10 partits, perquè 

perd molta part de les seves propietats. Aquesta gran quantitat de pilotes poden tenir una 

vida més llarga el que anomenem un “segon servei” emulant l’argot de l’esport del tennis.  

Un nou recurs per a centres docents com; amortidor del soroll de taules i cadires, a l’àrea 

d’educació física i/o a l’àrea d’educació plàstica i artística com element d’ambientació.  

En el darrer curs aquest projecte pilot que va endegar la Fundació Vincles, ha re-distribuït 

unes 500 pilotes. Inicialment hi ha participat voluntaris de la fundació, el servei de 

manteniment del Club Tennis Vic. Ara es vol ampliar als centres esportius dels municipis de 

La Mancomunitat. Aquestes pilotes es distribuiran, preferentment a centres educatius que 

pertanyen alguna de les xarxes d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya Central. 

 

  
 

Descripció del servei 

 

L’alumnat ha de conèixer el projecte, explicar-ho al centre esportiu del municipi i/o el més 

proper i facilitar la signatura del conveni de col·laboració. La Fundació Vincles signa l’acord de 

col·laboració i facilita la recollida de pilotes, l’alumnat es posa en contacte amb els centres 

educatius i prepara les caixes i/o bosses que s’enviaran als sol·licitants. Crear la xarxa de 

contactes, graelles de seguiment i  preparació de comandes. Redacció de breu memòria final. 

 

Entitats implicades 

Fundació Vincles, Entitats esportives ( Tona, Vic,..) i centres docents  
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Nom:  JOCS I JOGUINES 

 

Descripció dels projectes  

 

DE FUSTA A JOC. A la deixalleria de la Mancomunitat hi arriba fusta sense pintar i sense 

recobrir amb lacats i Melanines. La majoria procedent de restes de fusteria d’obra i 

d’embalatges. Aquestes son separades per la fundació Areté que les destina a crear petits 

elements de mobiliari. Es crea una resta que podria ser utilitzada per a estufes de llenya. La 

proposta es que aquestes es tallin de forma regular d’una mida de 5 a 10 cm que es pugui 

agafar amb la mà. Tacs de fusta que poden ser utilitzats per fer jocs de construcció per a 

infants. Els materials necessaris seran proporcionats per la Fundació Vincles. 

SEGON ÚS DE JOGUINES. A la Fundació Osonament recullen joguines que cal ordenar i 

destriar. Per mitjà de la fundació Areté es posen a la venda a preus molt assequibles a les 

botigues “segonamà” de Tona i Vic. 

 

  

 

 

 

 

 

Descripció dels serveis 

 

DE FUSTA A JOC. Aquestes fustes tenen “estelles” caldrà afinar-les amb paper de vidre i pintar-

les (vernís), tasca que realitzaran alhora que faran una breu descripció de la procedència i el 

procés de les fustes. Aquest document formarà part de cada un dels jocs que ells mateixos 

hauran explicat per telèfon i/o telemàticament al professorat d’educació infantil de les 

escoles bressol dels municipis de la Mancomunitat així com els municipis on tinguin centres 

d’esplai. Crear la xarxa de contactes, graelles de seguiment i  preparació de comandes. 

Redacció de breu memòria final.  

 

MÉS JOGUINES. Triar joguines en bon estat, les que no es poden aprofitar cal destriar-ne els 

seus components segons materials i facilitar la reutilització i/o reciclatge. El seu destí és 

portar-los a la botiga de segona mà de Tona. 

 

Entitats implicades 

Osonament, Fundació Areté, Fundació Vincles, centres docents i esplais d’infants i joves. 
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Nom: SEGONA VIDA 

 

Descripció del projecte  

 

Hi ha una part de la roba que tenim a casa que ja no utilitzem (camises pantalons i tovalloles) 

també arriba a la deixalleria. La finalitat és que amb col·laboració amb altres entitats, els hi 

donem una segona vida. Creació de bosses i draps de cuina. Recollir-la i retallar-la segons 

patrons, portar-les a cosir i fer-ne la distribució creant una iniciativa d’economia circular. 

També cal destriar els medicaments que arriben dels contenidors de les farmàcies i desabillar 

la roba dels contenidors tèxtils. 

 

 

 

Descripció dels serveis 

 

RECOSIR. Tria i recollida de roba per part d’un educador amb el grup d’alumnes, amb els 

“patrons” que ens han donat l’alumnat retalla les peces, que portarem a cosir a l’Ass de 

Dones, Som Dones... Les peces elaborades (bosses i draps de cuina) es distribuiran via Ass 

Tapís i el Casal Claret per a ser comercialitzades per donar suport a col·lectius en risc 

d’exclusió social. Les bosses (menys atractives) també es poden utilitzar com embalatge de 

les pilotes del programa segon servei i/o els jocs de fusta. 

Crear la xarxa de contactes, graelles de seguiment i  preparació de comandes. Redacció de 

breu memòria final.  

 

DESTRIAR. Dels medicaments recollits a les farmàcies, que arriben a la fundació Dr. Trueta 

s’han de fer una tasca de triatge, recepta, caixa i blister del medicament. Aquesta tasca es 

compartida amb persones del pla d’inserció laboral. 

 

DESABILLAR. De la roba en mal estat recollida als contenidors de roba dels municipis, s’ha de 

treure els abillaments abans de que segueixi el seu camí per el reciclatge, és necessari que 

aquests teixits estiguin lliures de guarniments i abillaments. 

  

Entitats implicades 

Fundació Dr. Trueta, Fundació Vincles, Entitats socials, esportives i centres docents  

 

 



  48 

 

Nom: RENOVA-ROBA 

 

Descripció del projecte  

 

És una iniciativa que porta temps implementada a altres indrets. Es tracta de fomentar el consum 

responsable, la sostenibilitat i la prevenció de residus en l’ús de la roba a través de l’intercanvi. 

Amb la roba que ja no fem servir, neta i en bon estat (no sabates, roba interior ni de la llar) la 

portem als punts d’intercanvi prefixats (centre escolar, casal o centre cívic, espai cultural, ... ). Els 

penjadors es canvien de centre i cap de quinze dies, amb els tiquets de l’entrega podrem  agafar 

la roba que necessitem. 

 

   

 

Descripció del servei 

L’alumnat ha de contactar amb els possibles espais d’intercanvi, concretar-ne la xarxa i passar-ho 

al coordinador del programa, crear la campanya de comunicació per la resta d’alumnat del centre. 

Muntar el penjador, la recollida i confeccionar els tiquets del bescanvi, que seran segellats per 

l’entitat organitzadora. L’entitat organitzadora canviarà d’ubicació els diferents penjadors i 

l’alumnat ha d’organitzar l’intercanvi. 

Crear la xarxa de contactes, graelles de seguiment i  preparació de comandes. Redacció de breu 

memòria final. 

 

Entitats implicades 

Fundació Vincles, centres docents i centres culturals i/o casals.  

 

El serveis descrits poden modificar-se a proposta de l’alumnat i d’acord amb les entitats implicades, 

per aquest motiu aquest apartat està descrit de manera oberta, per tal de que els implicats puguin, 

després de justificar-ho i parlar-ne, ampliar l’abast i la repercussió de l’acció per tal de millorar el seu 

resultat i incidència en la comunitat.  
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BLOC 3. TANCAMENT 

Fase 3.1. L’avaluació  

Un cop finalitzat el projecte d’APS és important fer una reflexió individual i col·lectiva així com una 

valoració multifocal, per tant, és imprescindible que hi participin tots els agents implicats. 

Avaluació per part de l’alumnat 

Pel que fa a l’alumnat, és important tenir en compte la seva opinió en els diferents aspectes del 
projecte, de manera que els docents tindran una visió completa que inclou les emocions, percepcions 
i interessos, per incorporar millores en futures edicions.  
 
Es pot realitzar una autoavaluació col·lectiva on el grup d’alumnes va comentant el que ha suposat per 
a ells la realització del projecte, es posa en comú i es crea un text col·lectiu que recull totes les 
aportacions. O també una valoració més personal en format de test o qüestionari per reflexionar sobre 
allò que han après durant la realització del projecte (continguts, capacitats desenvolupades) i també 
sobre la seva experiència solidària del servei. Com han evolucionat els seus interessos, les seves 
actituds i els seus valors? Quins progressos acadèmics en coneixements i competències han observat? 
Quina ha estat la dinàmica del grup? 
 
Aquesta avaluació la fa el propi alumnat un cop acabat l’APS.  
 
A mode d’exemple, algunes preguntes a fer als participants poden ser: 

1. Consideres que has après? 
a) Més que amb una assignatura a mode tradicional. 
b) Menys que amb una assignatura a mode tradicional. 
c) Igual que amb una assignatura a mode tradicional. 

2. Com prefereixes treballar? 
a) Com havíem fet fins ara, amb assignatures individuals. 
b) Amb projectes com el que hem desenvolupat aquest curs. 
c) Una combinació de les 2 anteriors. 

3. Què és el que més t’ha agradat del projecte? (pots triar més d’una opció) 
a) La temàtica 
b) El treball en grup 
c) El contacte amb l’entorn 

4. Valora del 0 al 10 les sessions d’aprenentatge. 
5. Valora del 0 al 10 les sessions del servei 
6. Valora del 0 al 10 la sessió de celebració i reconeixement. 
7. Quin creus que és el punt (o els punts forts) del projecte? 
8. Quin creus que és el punt (o els punts febles) del projecte? 
9. Què has après amb la realització del projecte? 
10. Sobre quins temes t’agradaria realitzar el següent projecte? 
11. Posa una puntuació global (de 0 al 10) al projecte realitzat durant aquest curs? 
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Avaluació per part del professorat 

Aquesta avaluació permet valorar el grau d’assoliment de les competències (competència social i 
ciutadana, competència en autonomia i iniciativa personal, competència d’aprendre a aprendre, 
competències pròpies de la matèria) i dels coneixements específics adquirits per l’alumnat. 
 
La fa el professorat, a través de l’observació directa durant tot el procés (a les sessions d’aprenentatge 
s’especifiquen les avaluacions de les diferents activitats) i a partir de tests d’autoavaluació de l’alumnat 
en finalitzar el projecte. 
 
També és important tenir en compte i valorar altres aspectes com el dimensionament de les hores 
dedicades, la tasca de suport realitzada per les entitats, la temporada en què s’ha realitzat el projecte... 
 

Avaluació per part de les entitats col·laboradores 

En un projecte d'aquestes característiques és fonamental conèixer la valoració que les entitats fan del 
servei proporcionat i reflexionar conjuntament amb elles sobre com hem treballat en xarxa.  

Reunió final per fer balanç i tancament del projecte, en què es poden valorar aspectes com: grau de 

satisfacció global, punts forts i punts febles, aspectes a millorar, com ha funcionat l’organització i 

comunicació interna, valoració de les sessions d’aprenentatge, valoració de les sessions de servei, 

valoració del suport de l’entitat ambiental i de l’administració. 

La participació del personal implicat en el projecte ha estat equitativa? S’han repartit les tasques? La 
vostra organització ha estat facilitadora, eficient i eficaç? S’han creat espais de qualitat per dur a terme 
la reflexió interna de com evolucionava el projecte? L’experiència us ha servit a tots plegats per establir 
sinèrgies amb agents del territori i reforçar el treball en xarxa? Us heu entès bé i podeu continuar? 
Què cal canviar en una propera ocasió? Com avalueu l’encaix amb el centre educatiu i la resta d’agents 
implicats? Quins beneficis ha aportat pel centre, l’entitat/administració col·laborar en aquest projecte? 
Trobareu eines d’avaluació a: Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’Aprenentatge Servei 
Coord. Roser Batlle. Guia amb consells i recursos per avaluar les APS 

 

Fase 3.2. El reconeixement  

La metodologia de l’APS determina que, un cop finalitzat el servei, s’ha de celebrar un acte públic per 

donar a conèixer el projecte i posar en valor la feina realitzada. És el moment de celebració d’un 

esdeveniment col·lectiu per fer un reconeixement especial a l’alumnat que hi ha participat i les tasques 

que ha desenvolupat. 

Una possibilitat és l’organització d’una jornada d’intercanvi d’experiències per a totes les APS 

ambientals que es duguin a terme durant el curs escolar. Aquesta podria estar organitzada 

conjuntament amb el Servei Educatiu d’Osona. Es tractaria d’una jornada festiva on es convidaria tots 

els agents implicats i on els propis alumnes farien una presentació del seu projecte amb recursos 

digitals, audiovisuals o artístics. Tenir clar que hauran d’elaborar aquest recurs des del primer dia és 

clau perquè pensin quin recurs volen crear i puguin recollir les imatges, enquestes, entrevistes, 

cançons, etc. que puguin necessitar. Pot ser en format vídeo descriptiu del projecte, telenotícies, 

reportatge de carrer, creació i enregistrament d’una cançó, espai expositiu... 
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Durant l’acte hi hauria haver l’entrega de diplomes de reconeixement i presència de membres de 

l’administració local (Regidories de Medi Ambient i/o Serveis Socials, tècnics àmbit educatiu i 

ambiental, alcalde/ alcaldessa...).  

Paral·lelament hi ha d’haver un reconeixement als mitjans de comunicació locals amb la publicació 

d’articles, notícies, comunicats, entrevistes o reportatges explicant els projectes que s’han dut a terme. 

 

La comunicació durant l’APS 

Al llarg del desenvolupament de l’APS s’han de realitzar accions comunicatives i de difusió de manera 

que la informació arribi a tota la comunitat educativa (centre, alumnat, famílies) i si es creu convenient 

a la població en general.  

S’ha d’incloure un pla de comunicació dins el pla de treball de la primera fase. Si es creu convenient i 

es disposa de temps es pot fer participar l’alumnat i que la comunicació formi part de la fase de 

l’aprenentatge o del mateix servei. Dins els grups de treball es pot incorporar el/la responsable de 

comunicació o bé que un grup de treball assumeixi aquesta feina. És important fer un enregistrament 

de fotos i vídeos durant tot el projecte ja que ens proporcionarà un fons d’imatges que ens serà de 

gran utilitat per a les tasques de comunicació.  

És preferible centrar-se en la difusió digital i fer ús de les xarxes socials com: Instagram, Twitter, 

Facebook, TikTok, pàgina web del centre escolar, altres aplicacions o canals a proposta dels joves, que 

siguin viables. 

Si cal es poden crear perfils propis del projecte. Per a una major repercussió a la població en general 

també es poden enviar notes de premsa, entrevistes o articles als principals mitjans de comunicació 

locals: el 9 nou, el 9 TV, Canal Taronja... 

El pla de comunicació ha de ser compartit amb l’administració i entitats col·laboradores de l’APS per 

fer-ne una difusió conjunta i coordinada. 
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BLOC 4. PROVA PILOT 

A continuació es detallen les accions realitzades per al disseny del projecte i acompanyament de la 

prova pilot. 

 

PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 

Reunió amb la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat La Plana per concretar les necessitats, 

els objectius i la temporització del projecte. S’acorda començar a treballar al setembre. 

Mentrestant, la Mancomunitat contactarà amb els cinc centres educatius per explicar-los la 

proposta, engrescar-los a participar el curs que ve, i detectar els seus interessos i necessitats, a 

través d’un qüestionari en línia.   

o IE Mossèn Cinto de Folgueroles 
o IE Carles Capdevila de Balenyà 
o Institut de Taradell 
o Institut de Tona 
o Escola Vedruna Tona 

Reunió amb la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat La Plana per començar el projecte. Fem 

una primera pluja d’idees de l’estructura del projecte APS, i possibles serveis a oferir als centres. 

Treballem de manera conjunta per detectar entitats dels municipis que puguin col·laborar-hi. 

S’acorda que s’organitzarà una jornada de treball amb el professorat per definir el format del 

projecte, els temes a escollir, etc.  

Jornada de treball a la Mancomunitat La Plana amb professorat representant dels 5 centres. Es 

presenta el projecte i el Pla Supramunicipal de prevenció de residus de la Mancomunitat i es fa 

una dinàmica de pluja d’idees per detectar els interessos dels centres. L’objectiu de la sessió és 

escoltar les seves propostes per tal de fer un projecte el màxim d’adaptat a la seva realitat. 

Presentació i entrega  del dossier del projecte d’APS. 

SEGON TRIMESTRE DEL CURS 

Trobada amb la Fundació Dr. Trueta a Vic, per presentar-los el projecte, conèixer la seva tasca i 

valorar el seu interès en col·laborar al projecte. Ens hi acompanya la Mancomunitat. 

Trobada amb l’Associació Tapís a Vic, per presentar-los el projecte, conèixer la seva tasca i valorar 

el seu interès en col·laborar al projecte. Ens hi acompanya la Mancomunitat. 

Reunió de seguiment del projecte amb la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat La Plana. 

Trobada amb la Fundació Areté – Osonament a Vic, per presentar-los el projecte, conèixer la 

seva tasca i valorar el seu interès en col·laborar al projecte. Ens hi acompanya la Mancomunitat. 
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Reunió amb la professora responsable dels projectes de Servei Comunitari de l’Institut de 

Taradell, per presentar-li el projecte i concretar la seva participació. Ens hi acompanya la 

Mancomunitat. 

Reunió a la Mancomunitat La Plana amb professores de l’Institut de Tona i l’IE Mossèn Cinto de 

Folgueroles, per presentar-los el projecte (dossier) i concretar la seva participació.  

Reunió a l’Institut de Taradell, amb l’acompanyament de la Mancomunitat La Plana. Trobada 

amb els dos grups de joves de 3r d’ESO (un grup de 7 i un altre de 3 estudiants) que participaran 

al projecte per presentar-los la proposta, detectar els seus interessos i motivació i concretar la 

seva disponibilitat. S’ha fet dos grups de “wapsap” per calendaritzar i coordinar-nos. 
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TERCER TRIMESTRE DEL CURS 

Signatura (telemàtica) dels convenis entre entitats i centres educatius Resposta de centres; INS 

Tona, un grup (Tona),  IE Mossèn Cinto, un grup (Folgueroles) IE Carles Capdevila (Els Hostalets 

de Balenyà). 

Visita a la seu de les entitats; Areté, Tapís i Fundació Vincles. 

Recollida de contenidors per a: roba, joguines i pilotes de tennis. 

Per part de l’alumnat amb un responsable de la fundació Vincles. Recollida de sis contenidors 

(abans utilitzats per a recollir medicaments de la fundació Dr. Trueta) ara es reutilitzen, una 

vegada pintats i retolats, pels alumnes que els han col·locat a les entitats esportives (recollida 

pilotes tennis). 

 

 

Recollida i adequació de contenidors per la recollida i transport 

de roba i de joguines.  

 

 

 

Realització de la part del servei (fora d’horari lectiu). Adequació contenidor, creació de la 

campanya de comunicació, recollida i realització del servei amb les entitats. 
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Acte de celebració a l’IES Taradell amb la participació d’alumnes, entitats i professorat que ha 

intervingut a la prova pilot. 

 

 
 

Exemple de diploma lliurat a les participants: 

 

 
Presentació de resultats a altres centres i, si s’escau, al simposi a Barcelona d’APS que es 

celebrarà el 7 de juliol. 
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