
Tallers per a
centres educatius.

Amb la col·laboració de:



L’educació obligatòria incideix especialment en el coneixement de l’entorn i els elements que 
componen i es relacionen en els ecosistemes (rurals i urbans). Per això, l’objectiu principal que ens 
plantgem és comprendre i establir relacions entre els fets i fenòmens naturals i els socioculturals, i 
contribuir activament a la defensa, conservació i millora del medi ambient. Per tant tractarem que 
s’identifiquen els problemes i les incògnites de cara al futur, en relació al tractament RSU (Residus 
Sòlids Urbans) i, en especial, a la fracció orgànica.

Per això necessitem explorar, relacionar i reaccionar, i tot això partint de diferents nivells de 
coneixements i entorns. Les dinàmiques de l’Educació Ambiental proposades per aquesta fi s’han 
elaborat 2 eixos i es componen de 3 parts.

Eix 1: Adaptació al curs o grau curricular de l’alumnat. En la majoria de les dinàmiques (en la fase de 
desenvolupament) hi ha una part adaptada per a primària i una altra per a secundària. Bàsicament 
n’identifiquem 3 intervals d’edat. 6-10 anys. 10-13 i 13-17. 

Eix 2: D’allò general ambiental a l’acció grupal en residus. I per això es distribueix en 3 parts. La 
primera planteja el context global on els materials són finits i els residus són part de la vida 
complexa. La segona aprofundeix en la realitat d’origen i destinació d’allò que produïm i extraiem, 
així com les repercussions en els ecosistemes, fracció biodegradable. I la tercera ofereix models 
d’acció directe en l’àmbit socioeducatiu.

1a part. EL MÓN FINIT ES CONSUMEIX

Identificació de factors que incideixen en la nostra vida i l’impacte en els ecosistemes (rural i 
urbà). Interioritzar els elements amb els quals ens relacionem. Els residus i les seues tipologies 
estan integrades en un marc multisistèmic on entra el consum, la globalització, les cultures, la 
fauna i la flora, l’habitatge, el transport, l’energia, l’alimentació, els serveis públics, etc. Conceptes: 
Graus de necessitat, empremta humana, estil de vida, energia i matèries. 

2a part. AL SÒL ALLÒ QUE ÉS DEL SÒL (Erra que erra i més)

Aprofundir en el sistema, comprendre’n la interrelació, conèixer els processos i impactes d’un bé 
des del seu origen fins el seu tractament en l’abocador. Conceptes: 3 erres, reeducar, cicles de 
residus, matèria orgànica, matèria sintètica. 

3a part. L’ALUMNAT S’ORGANITZA I ACTUA PER TORNAR «AL SÒL EL QUE ÉS DEL SÒL»
(Reacció i implicació)

Reacció – Actuació. Dotar d’eines per generar una modificació d’actitud, propostes d’hàbits salu- 
dables encaminats a la reducció de residus i tractament selectiu dels mateixos de forma eficient, 
ecològica. Conceptes: decreixement, gestió comunitària, participació activa.

Esquema general dels tallers «Al sòl el que és del sòl»



Hi ha una interrelació lògica entre les tres parts perquè es parteix de la comprensió de les pro- 
blemàtiques ambientals per, una vegada provocada la consciència, procedir a reduir-les des de 
l’acció individual i col·lectiva. Per aquesta raó el plantejament metodològic a l’hora de realitzar les 
dinà- miques serà el següent:

1. Interiorització: analitzarem les variables, aproximació a la temàtica i elements ecològics i socials.

2. Aprofundiment - exploració: comprenem les interrelacions, considerem els valors i els fins reals, 
grau d'importància, i fins i tot límits i empremta.

3. Actuació-reacció: procurar o exposar possibles modificacions de comportament i costums, amb
les noves propostes i organitzacions.

Per últim, anotar que les dinàmiques vénen introduïdes per una exposició audiovisual que 
podeu trobar al final d'aquest mateix arxiu i per generar idees i facilitar el desenvolupament 
creatiu dels grups n’hi ha un llistat de vídeos vinculats a l’activitat



TALLER: REDUIR LA CONTAMINACIÓ AMB EL MEU ESMORZAR

Nivell educatiu: 3r  d’EPO i ESO.

Temps: EPO: 50 min, ESO: 75 min.

Comencem per explorar i detectar la contaminació de la producció i consum del nostre esmorzar. Partint 
d’una cosa que l’alumnat identifica bé, conèixer els cicles des de l’origen fins a la recuperació (circular) o 
abocament (lineal) de tots els materials que intervenen per disposar d’ell. Després d’això, explorem i 
debatem alternatives per la reducció i recuperació dels residus tant dels aliments com del seu embolcall.

Objectiu: Potenciar les habilitats socials de l’alumnat per actuar en el decreixement mitjançant pràc-
tiques diàries d’optimització de recursos i separació efectiva de residus, en especial dels orgànics. Identifi-
car-ne costos més enllà de l’econòmic. 

Descripció: Per grups de 5 han d’identificar:
Primer els materials, origen, transport, distribució, consum i rebuig que componen l’esmorzar.
Segon, les fórmules perquè l’esmorzar siga més sostenible i menys nociu per a l’entorn. 

Recursos: Projector o pissarra digital per a la introducció; llibreta i llapis.

DESENVOLUPAMENT

L’activitat té tres parts, la introducció on es plantegen els aspectes generals de la gestió de residus, una 
segona part en la qual es detecten els impactes dels components de l’esmorzar a través de la seua línia de 
vida i l’última en la qual s’estableixen alternatives per a cada impacte detectat.

1. Introducció

Introduïm l’activitat amb una presentació o un audiovisual. La introducció de la campanya “Al sòl el que 
és del sòl” (veure “Introducció Gestió de residus”) o els vídeos d’Annie Leonard (veure Annex vídeos). 
També plantegem les “preguntes d’inici” que apareixen tot seguit:

Preguntes de partida:

De què està compost el nostre esmorzar?

D’on vénen els materials que el componen?

On va allò que queda després d’esmorzar? Quin tipus de residu 
generem i per què?

Què impacte té? / Sabeu quant contamina allò que esmorzeu?

Que podeu fer per reduir-lo?



2. Impactes del nostre esmorzar

Per grups de 5 o 6 persones es tria un esmorzar per investigar sobre la línia de vida de les matèries que el 
componen, poden utilitzar com a guia la taula de LES MATÈRIES DEL MEU ESMORZAR per:

És interessant treballar sobre un embalatge especial, paper d’alumini, i un envàs l’ampolla de plàstic que 
acompanya l’aigua. Veure annex vídeos:

Alumini: Història i impacte de la bauxita (principal mineral d’on s’extrau l’alumini) i el seu perill per als 
éssers vius si acaba entre el compost.

Ampolla d’aigua: La vida d’una ampolla de plàstic d’aigua. Annie Leonard.

Conclusions d’aquesta part

El cost real del nostre esmorzar ve molt més enllà del simple cost econòmic, 
tenim costos energètics, ambientals i socials. Tant la producció com el consum 
de l’esmorzar requereixen recursos i generen residus i depenent de com es 
gestionen aquests últims podrem tancar o no el cicle dels materials.

Identificar de què es compon l’esmorzar triat, quin materials té tenint en compte que la beguda i el 
menjar té envasos i embalatges. Poden ser fruites, cereals, lactis, sucre, ampolla d’aigua, bric, alumini, 
paper, plàstic, etc. 

Explicar l’impacte d’algun component de l’esmorzar a través de la seua línia de vida. Línia de vida 
dels components: Matèries, origen, transport, transformació i distribució d’aliments i embolcalls. 
Què ocorre després del seu consum?

LES MATÈRIES DEL MEU ESMORZAR. LÍNIA DE VIDA

Exemple: Entrepà de pernil i formatges embolicat en un tovalló i paper d’alumini. Ampolla d’aigua de plàstic. 
Hi ha contenidor d’orgànica a l’escola.

MATÈRIES PROCEDÈNCIA PROCÉS 
INDUSTRIAL

TRANSPORT Impacte RENOVABLE RESIDUS CICLE 
DE LA 
MATÈRIA

Cereals Castella-Lleó Semi-refinat Mig Baix Sí Orgànic circular

Carn 
Porcina

Extremadura No Mig Baix Sí Orgànic circular

Làctics Cantàbria Semi Mig Mitjà Sí Orgànic circular

Oli Castelló No Proper Baix Sí Orgànic -

Paper 
d’alumini

Romania Sí Llunyà Alt No Inorgànic/ 
embalatge

Lineal

Paper Paper Sí Mig Mitjà Sí Inorgànic/ 
embalatge

Lineal

Aigua Granada No Mig Baix Sí Inorgànic -

Plàstic Aràbia Saudita Sí Llunyà Alt No Inorgànic/ 
envàs

Lineal



3. Alternatives en l’elecció de l’esmorzar i en la gestió dels seus residus

Després de la conclusió es poden generar una sèrie de preguntes per establir la dinàmica d’aquesta part. 
Considerant l’impacte ambiental de produir i gestionar els residus de l’esmorzar, quines alternatives 
tenim en la tria de l’esmorzar?, com podem actuar per reduir els residus?

En grups de 5 o 6 trieu un escenari (un esmorzar o un component d’un esmorzar) per al debat. Podeu 
utilitzar com a guia la taula de l’annex anomenada “Disminució de l’impacte de l’esmorzar”.

En la posada en comú, que ens serveix per avaluar els objectius, les propostes de l’alumnat per la reducció 
de l’impacte serien:

Evitar embalatges d’alt cost energètic per embolicar l’esmorzar: Alumini, plàstics d’un sol ús.

Portar aigua en cantimplora o ampolles tèrmiques.

Evitar comprar aliments amb processos industrials.

Comprar aliments de proximitat i de temporada.

Separar els residus, sobretot l’orgànic.

Demanar a l’ajuntament un contenidor per a la matèria orgànica

DISMINUCIÓ DE L’IMPACTE DE L’ESMORZAR

ESCENARI 
SELECCIONAT. 
Un per cada 
grup.

COM EL FAIG A LA 
ACTUALITAT

PROPÒSIT DE MILLORES. CONCLUSIONS. 
(Quina erre afavoreix)

ESMORZAR/ 
COMPONENT

Menjar:  
Sandvitx de formatge. 
Embolcall: Paper alumini. 
Ampolla d’aigua de plàstic.

Menjar: Entrepà de 
formatge 
Embolcall: Funda d’entrepà. 
Cantimplora d’aigua

El processat del pa requereix 
menys energia, està menys 
industrialitzat. 
Residu zero. Elimine els  
residus de materials no 
renovables.

ESMORZAR/ 
COMPONENT

Embolcall: Paper alumini Embolcall: Carmanyola 
(Tupperware)

Reduir. Residu Zero.   



TALLER: ELABORACIÓ DE PLANTERS AMB MATÈRIA ORGÀNICA.

Nivell educatiu: EPO.

Temps: 50 min.

Activitat plàstica i creativa partint de material reutilitzat, tan paper-cartró com matèria orgànica (barreja 
compost i mulching), acompanyada d’un joc introductori per identificar el que és orgànic i el que no ho és.

Objectiu: Conèixer de primera mà la destinació de la matèria orgànica i identificar-la. Donar un primer 
pas per impulsar un compostador escolar o particular en la terrassa o en el jardí.

Descripció: En l’activitat es construeix un planter amb material reutilitzat alhora que s’identifica i treba- 
llar bé què és la matèria orgànica per fer el compost. Pot fer-se en grup o individual.

Material:
- Fitxa “si i no per al compost” (annex)
- Safa
- Substrat i adob orgànic (de compostador o comprat), mulching, fem (optatiu), substrat de coco/perlita 
(optatius), palla (bala). 
- Llavors o planters de temporada.
- Graveta, periòdic o cartró (per a la base).
- Mostrari de compost en diferents fases.

L’alumnat ha de portar:
- Cartonets de rotllos de paper higiènic.
- Ampolles de plàstic de 33cc o de 5 litres. Les xicotetes per a planters individuals. Les grans com a base per 
a un planter de 9 espais.
- Pinzell o pintures.
- Cúter o tisores.

DESENVOLUPAMENT

L’activitat té tres parts, la introducció on es plantegen els aspectes generals de la gestió de residus, una 
segona part en la qual s’identifica què ha d’anar al contenidor de la matèria orgànica i l’última on es 
construeix el planter.

1. Introducció

Introduïm l’activitat amb una presentació o un audiovisual, la introducció de la campanya “Al sòl el que és 
del sòl” (veure “Introducció Gestió de residus”) o vídeo de compostador casolà (veure Annex vídeos), 
També hi plantegem les “preguntes d’inici” que apareixen tot seguit:



2. Què va al contenidor d’orgànica?

Per grups de 5 o 6 persones s’omplirà una taula amb un llistat de matèries per indicar el que va al 
contenidor orgànic. En cas que no hi vaja s’indicaria a quin aniria (utilitzar la taula anomenada “SI I NO 
PER AL COMPOST” que hi ha a l’annex).

Després de 5 minuts de treball en grup els portaveus diran què correspon i què no correspon al cinquè 
contenidor o el que és el mateix, la matèria orgànica. Això es recollirà en la part central de la pissarra.

2. Construint un planter. Amb les mans al compost.

Preparant el subsrat: Per prepar el substrat on plantar les llavors, barregem en una safa o recipient gran 
mulching, adob (fem i compost) i material per al drenatge (grava o perlita). Prèviament introduïm impro- 
pis en el substrat (alumini, xapes, burilles, tapa de plàstic) i targetes amb noms d’elements orgànics (pell  
de plàtan o poma, suro, lletuga, pa…). Els alumnes han d’indicar què podria quedar-se o separar-se per 
emportar-lo al compostador per fer-ne nou adob o d’altres contenidors.

Construint un planter: Retalla les ampolles i deixa la base amb 5 centímetres d’alçada (tant 33cl com 5 
litres), o en el seu defecte també serveixen gots de iogurt o semblants. En la base posar graveta o un tros 
de cartró o periòdic per tal de protegir les arrels. A continuació, en els rotllos de paper, s’assenyala el que es 
plantarà, amb dibuixos o noms. Es col·loca dintre del recipient tallat i s’omplen ⅔ amb el substrat prepa-
rat. Per últim, es posa una llavor (segons el calendari de plantació que trobareu al següent enllaç:
h�ps://felixmaocho.files.wordpress.com/2008/11/calendariodesiembraf97ss.gif).
S’acaba d’omplir (uns 2 centímetres) i es pressiona una mica per compactar.
Col·locar en un lloc protegit del sol i humidificar almenys una vegada al dia. Després 
del seu creixement, no cal extraure la terra del cartró humit, es trasplanta amb tot 
inclòs atès que és orgànic.

Preguntes de partida:

Què és la matèria orgànica del fem?

D’on ve?

Què ocorre quan la llancem al contenidor gris?

Per què és important separar la matèria orgànica, les restes de 
menjar, de la resta de fem?

Què és el compost? Què se’n fa?

Llista no compost: pila, tros plàstic, bola d’alumini, oli, ampolla de plàstic, bolquer usat, llauna de 
beguda, mòbil trencat, cd.

Llista sí compost: pell de poma, tros de pa, snacks, tovalló tacat d’oli, restes de cafè o de té, llima, 
plàtan, furgadents, plàtans, restes de pizza, restes de verdura, restes de llegums.



Vídeos generals, residus i matèria orgànica

“Reduce, Reutiliza, Composta”.  3 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=rA2FbRrBQJ0 

“Cómo clasificar la basura”. 3 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=RpBanCnSCYE

“proyecto USAC. Conciencia ambiental pyme” (Alguna escena cuestionable). 5 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=XNWbuU65trY

“Annie Leonard y la solución de las cosas”. 9 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk

“Com es el món que volem”. 5 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=cV5r5sXO7vk&t=87s 

Primer cicle (primària):

“Caillou hace compost”. 7 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9gczAjM3qpU&t=309s

“Peppa Pig hace compost”. 4:30 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=kSBm4Rlchs8&t=62s

Dinàmica “Reduint amb el meu esmorzar”:

“Annie Leonard y la historia del agua embotellada”. 8 min. 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4

“Repensar”, curt d’animació. 1 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE

Dinàmica “Planters i matèria orgànica”:

“Promoción separación orgánica Euskadi”. 3 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=PH35PLAXytU 3.min.

“Mancomunidad Pamplona”. (Secundaria). 8 min.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=KbRId9g7oV8 8.min.

Altres fonts:

h�p://tiempodeactuar.es/blog/los-residuos-y-mucho-mas/ (fundación fuhem)

LLISTAT DE VÍDEOS



MATERIAL CONTENIDOR d’orgànica CONTENIDOR (blau /gris/ 

groc/ecopunt /SIGRE )

PILA

TROS DE PLÀSTIC

TROS DE PA

XICLE

SNACKS

TOVALLÓ PAPER TACAT 

D’OLI

AMPOLLA PLÀSTIC

RESTES DE CAFÈ.

PAPER ALUMINI

RESTES DE PIZZA

CD, DVD.

RESTES DE VERDURES

LLAUNA BEGUDA.

RESTES LLEGUMS

BORSA CREÏLLES 

FREGIDES

FURGADENTS

CENDRES I BURILLES.

ANNEX: TAULA “SI I NO PER AL COMPOST”

Amb la col·laboració de:



ANNEX: TAULA “LES MATERIES DEL MEU ESMOZAR”

LES MATÈRIES DEL MEU ESMORZAR. LÍNIA DE VIDA

Exemple: Entrepà de pernil i formatges embolicat en un tovalló i paper d’alumini. Ampolla d’aigua de plàstic. 
Hi ha contenidor d’orgànica a l’escola.

MATÈRIES PROCEDÈNCIA PROCÉS 
INDUSTRIAL

TRANSPORT Impacte RENOVABLE RESIDUS CICLE 
DE LA 
MATÈRIA

Amb la col·laboració de:



ANNEX: TAULA “DISMINUCIÓ DE L’IMPACTE DE L’ESMORZAR”

Amb la col·laboració de:

 

DISMINUCIÓ DE L’IMPACTE DE L’ESMORZAR

ESCENARI 
SELECCIONAT. 
Un per cada 
grup.

COM EL FAIG A LA 
ACTUALITAT

PROPÒSIT DE MILLORES. CONCLUSIONS. 
(Quina erre afavoreix)

ESMORZAR/ 
COMPONENT

ESMORZAR/ 
COMPONENT

   

ESMORZAR/ 
COMPONENT

ESMORZAR/ 
COMPONENT

   

ESMORZAR/ 
COMPONENT

   


