
Mancomunitat La Plana –

Institut de Taradell 

Avancem cap al residu zero



Un projecte d’APS per fomentar la 

prevenció de residus

• Servei d’educació ambiental de la Mancomunitat La Plana 

• Inici curs 2021-22

• Suport de la Diputació de Barcelona

• S’emmarca en el Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus 

municipals de la Mancomunitat 

• Protagonisme als joves i a les entitats del territori



Els objectius

• Aproximar l’alumnat als problemes i necessitats reals del 

seu municipi en relació a la generació i gestió de residus.

• Capacitar l’alumnat per dur a terme accions de millora, 

sensibilització i mobilització de la ciutadania per fomentar 

una gestió de residus que es basi en la reducció, la reparació, 

la reutilització i la recuperació. 

• Sensibilitzar l’alumnat sobre models de consum més 

responsable per fer front a la situació actual d’emergència 

climàtica global. Aprendre a reutilitzar i donar una segona 

vida a materials com roba, fusta i material esportiu.

• Potenciar el treball en xarxa i la creació d’aliances amb 

diversos agents de l’entorn proper que afavoreixen la 

prevenció de residus. 



Les aliances

• Institut de Taradell 

prova pilot a 3r d’ESO

• Associació Tapís 

projecte d’inserció 

laboral El fil

• Fundació Areté

projecte d’economia 

social i sostenible

• Fundació Vincles

programes d’educació, 

participació i 

sostenibilitat



Les fases del projecte

• Preparació

Setembre a desembre 2021

Treball previ. Jornada treball 

professorat + trobada amb entitats

• Desenvolupament

Març a maig 2022

Primera edició Institut de Taradell. 

10 joves 3r ESO. Acompanyament 

i monitoratge de l’empresa 

Viladraueducació.com

• Tancament

31 de maig 2022

Cloenda, reconeixement, diplomes



L’organització i els serveis 

• 2 grups de joves 3r ESO (7+3)

• Dins la matèria de SC

• Coordinació per Whatsapp

• Dedicació fora l’horari lectiu

• Aprenentatges:

• Tasca d’entitats amb finalitats socioambientals

• Consum responsable, reducció, reparació, reutilització, 

segona mà i recuperació de residus

• Campanya de sensibilització i recollida

• Serveis:

• Recollida de roba

• Recollida de joguines

• Recollida de pilotes de tennis i pàdel



Servei recollida de roba

• Associació Tapís

• Conèixer entitat i el seu 

projecte d’inserció laboral El 

fil (recollida de roba, triatge 

al taller i venda de segona 

mà)

• Disseny campanya 

comunicació i recollida roba 

a una escola

• Tria, classificació i entrega 

de roba a l’entitat



Servei recollida de joguines

• Fundació Areté

• Conèixer entitat i el seu projecte 

d’economia social i sostenible 

amb els serveis de fusteria i Areté

Segona Mà

• Disseny campanya comunicació i 

recollida joguines a dues escoles

• Tria, revisió i entrega de joguines 

a l’entitat

• Donen segona vida a fustes 

sobrants i fan jocs de construcció 

per educació infantil



Servei recollida de 

pilotes de tennis i pàdel

• Fundació Vincles

• Conèixer el projecte Segon 

servei (allargar vida útil pilotes 

dels centres esportius i 

distribuir-les a centres 

educatius perquè els donin un 

segon ús)

• Adequació de contenidors 

reutilitzats de la Fundació Dr. 

Trueta per recollir pilotes a 

diferents clubs esportius i 

adequació de caixes per fer-

ne la distribució



Acte de reconeixement



Valoració i previsió de futur

• Valoració molt positiva

• Previsió 22-23: que hi participin els 5 centres de secundària 

dels municipis mancomunats

https://escolesmancoplana.wordpress.com/

https://agora.xtec.cat/instaradell/

http://arete.osonament.cat/

https://www.tapis.cat/

http://fundaciovincles.cat/

Carme Terricabras i Mariona Bigas

7 de juliol del 2022
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