SEGUIm FEnT COmPOSTATGE!

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

www.residusvalles.cat
93 700 14 52
ccvoc.educacioamb@ccvoc.cat

Inscripcions on line a: www.residusvalles.cat/educacio-ambiental
@residusvalles

L’activitat va adreçada als alumnes que gestionen el
compostador de l'escola des de l'any anterior. A part de
valorar els coneixements apresos en la gestió del
compostador, s'analitzaran mostres de compost. S’extreuen
resultats i conclusions per recollir els problemes detectats i
les millores que s'hagin acordat amb els alumnes.

orgànica

envasos

Retalls de paper, revistes, bosses
de paper, capses de galetes...

Restes de menjar, peles de fruita,
pinyols, papers de magdalena,
mocadors de paper, flors seques...

Bosses d’aperitiu, ampolles de
plàstic, brics, papers d’alumini...

Durada: 1:30 – 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Vídeo activitat

activitat per Professorat
Visita al CTR-Vallès i taller de
reciclatge de continguts sobre els residus

Amb el suport de:

paper

Taller divulgatiu per tal de repassar els coneixements sobre
la gestió dels residus i posterior visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. Breu proposta
d’activitats de manualitats amb residus.
Durada: 1 hora i mitja
Cost: gratuït (inclou transport)

aprenem a separar bé els residus a l’escola!

Programa
d’educació
ambiental
GUIA D’ACTIVITATS 2019-2020
Propostes educatives per complementar les
activitats que realitzeu a l’escola a l’entorn del
medi ambient i la gestió dels residus.

activitats
per a totes les edats!
Educació infantil

EXPOSICIÓ “UN PLANETA PLASTIFICAT”
Es fa un recorregut per una exposició sobre els plàstics: origen,
ús, importància de limitar-los...i l’alumnat ha de respondre un
petit test. Després, amb unes ulleres de realitat virtual, l’alumnat
farà una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès
Occidental en 360 graus. L’objectiu és remarcar la importància
d’una bona classificació dels residus a la llar.

· La deixalleria mòbil a l’escola

Durada: 20 minuts

· Som els nous compostaires (conte infantil)

Nombre d'alumnes per sessió: 10

Educació primària
· La deixalleria mòbil a l’escola
· Què en fem dels residus al Vallès Occidental (cicle superior)
· Som els nous compostaires (cicle mitjà i superior)
· Seguim fent compostatge (cicle mitjà i superior)
· Passem el relleu al compostatge (cicle mitjà i superior)
· Escape Room Residus
· Exposició “Un planeta plastificat”
ESO i Batxillerat
· No reciclar en realitat virtual (1r i 2n d’ESO)
· Missió Residus (3r i 4t d’ESO)
· Pràctica de producció de biogàs a partir de residus orgànics
(3r i 4t d’ESO i Batxillerat)
· Taller de sabó a partir d’oli usat
· Escape Room Residus

ACTIVITAT
NOVA!

Lloc de realització: Aula (espai tancat) o pati (carpa de 3x6
només en cas de no disposar d’espai tancat).
Cost: gratuït
És preferible sol·licitar l’activitat per tots els nivells educatius
interessats de forma conjunta, per tal de fer passar a tots els grups en
una o dues jornades consecutives.

ESCAPE ROOm RESIDUS

TALLER DE SABÓ A PARTIR D'OLI USAT

Activitat per a alumnes de primària i secundària. Som al futur i
el consumisme i el materialisme han portat a l’esgotament dels
recursos naturals. Mitjançant un joc d’escapament que té com
a fil conductor la recollida selectiva i la prevenció de residus,
l’alumnat resoldrà diferents enigmes per poder sortir de la sala
de joc.
Durada: 40 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu, cal
programar diferents grups de classe el mateix
dia. (espai d’uns 70 m2)
Cost: gratuït

Actuació per l’alumnat d’ESO i Batxillerat. Debat sobre la
gestió de residus urbans i explicació dels sistemes de
tractament de residus. S’informa sobre com recollir l’oli a
cada municipi i es realitza el taller: amb l’oli de fregir i la
sosa que faciliten els educadors s’elabora el sabó en fred.
Durada: 1 hora i 30 minuts aprox.
Nombre d'alumnes per sessió: 20-25 alumnes
Lloc de realització: al centre educatiu

Vídeo activitat

Donat que les places són limitades, es prioritzarà els centres que no
hagin realitzat l’activitat el curs anterior.

Cost: gratuït

el menjar no és per llençar

LA DEIXALLERIA mÒBIL A L'ESCOLA

Mitjançant unes ulleres de realitat virtual, l’alumnat farà una
visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental
en 360 graus. Durant la sessió, hauran d’identificar dades i
informació que posteriorment els serveixi per generar consciència sobre la importància de separar els residus a casa.

Activitat per als més menuts! La deixalleria ve a l’escola
per tal que els alumnes la puguin visitar en petits grups i
conèixer el seu funcionament. Aprenem la diversitat de
residus i com separar-los correctament a través de la
pràctica: cada alumne pot portar residus per llençar.

Durada: 1 hora

Durada: 1 hora aprox.

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: al centre educatiu, dues aules

Lloc de realització: el pati del centre educatiu

Cost: gratuït

Lloc de realització: Aula
Cost: gratuït

ACTIVITAT
NOVA!

Cost: gratuït

Activitat amb diferents sessions per treballar el

Vídeo activitat

(Visita al Centre de Tractament de Residus)

malbaratament d’aliments a l’escola i a casa. En el primer
taller es presenta la prevenció del malbaratament a nivell
teòric i en la segona sessió s’exemplifica amb una recollida
d’aliments del menjador i l’esmorzar per analitzar-los a l’aula.
Durada: 2 sessions de 1 hora i 30 minuts

mISSIÓ RESIDUS (Visita al Centre de Tractament de Residus)

Adreçat a alumnes de cicle superior de primària. La visita es
divideix en tres activitats que volen donar a conèixer quin és
el procés que viuen els residus després de la seva recollida,
constatant-lo a través de la visita a les instal·lacions del centre
i d'un taller pràctic de reutilització de residus.

Presentació interactiva per a alumnat de 2n cicle d’ESO on
s’explica la relació de les activitats quotidianes i la seva
repercussió en la generació de residus. Posterior visita a les
instal·lacions del Centre i realització d’un estudi en profunditat dels residus. Posada en comú i conclusions dels
treballs duts a terme.

Durada: 2:30 / 3 hores
Nombre d'alumnes per sessió: màxim 50
Lloc de realització: CTR Vallès Occidental
Ctra. de Terrassa a Manresa C-58, km. 28,2
Cost: gratuït (inclou transport)

Durada: 2:30 hores aprox.
Nombre d'alumnes per sessió: màxim 50
Lloc de realització: CTR Vallès Occidental
Ctra. de Terrassa a Manresa C-58, km. 28,2
Cost: gratuït (inclou transport)

Vídeo activitat

NO RECICLAR EN REALITAT VIRTUAL

Nombre d'alumnes per sessió: 25

QUÈ EN FEm DELS RESIDUS AL VALLÈS OCCIDENTAL?

Vídeo activitat

PRÀCTICA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS A
PARTIR DE RESIDUS ORGÀNICS
L’activitat, per a alumnat de 2n cicle d’ESO i Batxillerat,
exposa la complexitat dels residus orgànics i quines són
les vies de tractament possibles. Formació teòrica, visita a
les instal·lacions de la Planta i pràctica de laboratori
simulant el seu funcionament.
Durada: 3 hores
Nombre d'alumnes per sessió: màxim 24
Lloc de realització: Planta de biometanització
de Can Barba (Terrassa)
Cost: gratuït

Vídeo activitat

Vídeo activitat

SOm ELS NOUS COmPOSTAIRES!
Activitat adreçada a l’alumnat que comencen aquest any a
fer compostatge (cicle mitjà i superior d’Educació primària)*.
Dóna a conèixer als i les alumnes el cicle de la matèria
orgànica i el procés d'autocompostatge i dona eines per a
un bon ús del compostador a través d’un taller teòric i pràctic
i l’avaluació de coneixements.
*Possibilitat d’adaptació a Educació infantil.

Durada: 1:30 / 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Observacions: convé que el tutor estigui
present a l'aula i col·labori.

Vídeo activitat

