
 

 

 

ANNEX 
 



 

 

 

 

A la atenció de les famílies del CEIP __________, 
 
L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i 
l’Agència de Residus de Catalunya estan interessats en conèixer, amb dades 
quantitatives, el pes de residus generats en l’esmorzar del escolars. És per aquest 
motiu que s’ha escollit aquest tema com a projecte de final de màster de dos 
alumnes de la UPC. 
Per això, al CEIP _________, es va fer la comptabilització dels residus que 
generaven els alumnes de l’escola des del 8 fins al 22 de febrer del 2010. Per tal de 
continuar amb l’estudi, els agrairíem que omplissin l’enquesta adjunta i la 
retornessin als tutors abans del 22 de març del 2010. 
 
Al finalitzar l’estudi, l’escola disposarà dels resultats obtinguts en aquest.   
 
Moltes gràcies. 
 

 

 

Data d’entrega: 17/03/2010 

Data de retorn: 22/03/2010 

 

Enquesta 

Curs del seu fill:    Classe: 

 

Marqui amb una x la casella corresponent i/o anoti les observacions que cregui 

convenients. 

 

1. A casa realitzen la recollida selectiva? (Marqui amb una x) 

No   

Sí   

De què?    

Orgànica  Paper  Vidre  

Plàstic  Olis  Piles  

Cartutx tinta  Etc    

 

Observacions:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

2. Normalment amb què embolica l’esmorzar del seu fill?   

Paper d’alumini  Paper absorbent de cuina   

Paper film transparent  Porta l’esmorzar sense embolicar 

(Exemple: Fruita) 

 

El meu fill no porta esmorzar a 

l’escola 

 Embolcall que porta l’esmorzar al 

comprar-ho 

(Exemple: Paquets de galetes) 

 

Boc’n roll (o similars)  Carmanyola  

Altres: 

 

 

 

3. Acostuma a preparar l’esmorzar del seu fill? 

No, prefereixo comprar-ho  

Compro fruita  Compro coses dolces  Compro entrepans preparats  

Altres: 

 

 

      

Sí, prefereixo fer-ho jo mateix/a    

 

4. Estaria disposat a utilitzar mètodes que reduïssin els residus generats en els 

esmorzars dels escolars? 

Sí, però no en conec cap   

Sí, però els mètodes que conec no em semblen útils ni còmodes  

Sí, però els que conec són massa cars  

Sí, però el meu fill no els vol  

No, trobo més còmodes els mètodes convencionals (paper d’alumini, etc)  

No, prefereixo comprar l’esmorzar fet i, per tant, ja ve amb l’embolcall   

Altres observacions: 

 

 

 

  

5. Quins mètodes reutilitzables, que hi ha per embolicar el menjar i que podria 

portar el seu fill a l’escola, coneix? 



 

 

 

 

A la atenció de les famílies del CEIP _________, 
 
L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i 
l’Agència de Residus de Catalunya estan interessats en conèixer, amb dades 
quantitatives, el pes de residus generats en l’esmorzar del escolars. És per aquest 
motiu que s’ha escollit aquest tema com a projecte de final de màster de dos 
alumnes de la UPC. 
Per això, al CEIP ______, es va fer la comptabilització dels residus que generaven 
els alumnes de l’escola des del 8 fins al 22 de febrer del 2010. Per tal de continuar 
amb l’estudi, els agrairíem que omplissin l’enquesta adjunta i la retornessin als 
tutors abans del 22 de març del 2010. 
 
Al finalitzar l’estudi, l’escola disposarà dels resultats obtinguts en aquest.   
 
Moltes gràcies. 
 

 

 

Data d’entrega: 17/03/2010 

Data de retorn: 22/03/2010 

 

Enquesta 

Curs del seu fill:    Classe: 

 

Marqui amb una x la casella corresponent i/o anoti les observacions que cregui 

convenients. 

 

1. A casa realitzen la recollida selectiva?  

No   

Sí   

De què?    

Orgànica  Paper  Vidre  

Plàstic  Olis  Piles  

Cartutx tinta  Voluminosos  Etc  

 

Observacions:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

2. Normalment amb què embolica l’esmorzar del seu fill?   

Paper d’alumini  Paper absorbent de cuina   

Paper film transparent  Porta l’esmorzar sense embolicar 

(Exemple: Fruita) 

 

El meu fill no porta esmorzar a 

l’escola 

 Embolcall que porta l’esmorzar al 

comprar-ho 

(Exemple: Paquets de galetes) 

 

Boc’n roll (o similars)  Carmanyola  

Altres (especificar producte): 

 

 

 

3. Acostuma a preparar l’esmorzar del seu fill? 

 

No, prefereixo comprar-ho  

Compro fruita  Compro coses dolces  Compro entrepans preparats  

Altres (especificar producte): 

 

 

      

Sí, prefereixo fer-ho jo mateix/a    

 

4. Acostuma a utilitzar la carmanyola facilitada pel centre per embolicar l’esmorzar 

del seu fill? 

Sí, sempre  

Sí, de tant en tant utilitzo la del centre però també utilitzo carmanyoles 

comprades per nosaltres.  

 

Sí, però no sempre. De vegades també utilitzo sistemes convencionals com 

el paper d’alumini. 

 

No, perquè s’ha perdut. Però l’he substituït per una altra comprada per 

nosaltres. 

 

No, acostumo a utilitzar sistemes convencionals com el paper d’alumini.  

No, com compro l’esmorzar fet, el qual ja disposa d’embolcall.  

Altres observacions: 

 

 

 

  

5. Quins mètodes reutilitzables, que hi ha per embolicar el menjar i que podria 

portar el seu fill a l’escola, coneix? 



 

 

A la atenció de les famílies del CEIP __________, 
 
Com ja saben, s’ha realitzat un estudi sobre la generació de residus que es generen 
en l’esmorzar dels escolars. Una vegada realitzat tot el treball de camp a l’escola i 
per tal de saber les seves opinions sobre l’estudi així com del Boc’n Roll repartit a 
cada nen de 1er a 6è, és interessant, que responguin aquesta enquesta. 
 
Recordem que al finalitzar l’estudi, l’escola disposarà dels resultats obtinguts en 
aquest.   
 
Moltes gràcies per col·laborar en l’estudi i ajudar a reduir els residus dels 
esmorzars. 
 

 

Data d’entrega: 07/06/2010 

Data de retorn: 11/06/2010 

 

Enquesta 

Curs del seu fill/a:    Classe: 

 

Marqui amb una x la casella corresponent i anoti les observacions que cregui 

convenients. 

 

1. Li sembla bé l’estudi realitzat al centre per minimitzar els residus de l’esmorzar? 

(Marqui amb una x) 

No   

Sí   

Per què? 

 

 

 

 

2. Utilitza diàriament el Boc’n Roll per embolicar l’esmorzar del seu fill o de la seva 

filla?   

Sí   

No   

Per què? 

 

 

 

 



 

 

 

3. Quins aliments embolica amb el Boc’n Roll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quines avantatges i/o inconvenient troba al Boc’n Roll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El seu fill o la seva filla vol portar el Boc’n Roll a l’escola? 

Sí   

No   

Per què? 

 

 

 

 

Recordem que amb el Boc’n Roll no s’ha embolicar els aliments prèviament amb 

paper d’alumini o similars i que es pot rentar amb un drap humit o a la rentadora. 

Per a dubtes relacionats amb residus poden consultar les pàgines electròniques de 

l’Agència de Residus de Catalunya  www.arc-cat.net i l’Entitat Metropolitana de 

Medi Ambient www.amb.cat.  

http://www.arc-cat.net/
http://www.amb.cat/


Del 26 al 30 d’abril.       Curs/Classe:    

 

DIA Nº D’ALUMNES NO ESMORZO A L’ESCOLA 

HO LLENÇO A LA PAPERERA  

(cartró, paper, plàstic, 

alumini, bric, altres) 

HO TORNO A UTILITZAR 

(carmanyola, drap, altres) 

DILLUNS 

 

   

DIMARTS 

 

   

DIMECRES 

 

   

DIJOUS 

 

   

DIVENDRES 

 

   



Registre fotogràfic 

       

         

    

    



  

  



Generant menys residus

Característiques
El Boc’n Roll permet protegir 
els aliments de l’esmorzar, 
berenar, etc, substituint els 
embolcalls d’un sol ús.
Està format per una cara 
tèxtil de cotó i poliester i 
una cara de plàstic ecolò-
gic, reciclable i resistent. Té 
un tancament fàcil que per-
met adaptar-lo a la mida de 
l’aliment que s’hi posi.   

Com utilitzar-ho

L’Agència de Residus de 
Catalunya i l’Entitat Metro-
politana de Serveis Hidràu-
lics i Tractament de Residus 
estan convençudes que es 
pot reduir la quantitat de re-
sidus que es produeixen en 
els esmorzars dels escolars. 
Per aquest motiu, a principis 
d’any, es va fer la quantifi-

cació a l’escola Serraparera 
i a d’altres de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. 
L’experiència es vol com-
pletar coneixent la quantitat 
de residus que s’estalvien 
fent servir embolcalls reuti-
litzables. És per això, que 
a l’escola es reparteixen 
Boc’n Rolls.



Avantatges
Ecològic: Substitueix els 
embolcalls d’un sol ús. No 
ocupa gaire espai i és lleu-
ger. Fomenta la prevenció i 
la cultura de reutilització.

Higiènic: Facilita una super-
fície neta on poder recolzar 

Webs d’interès
www.bocanroll.com
www.amb.cat
http://aluminim.blogspot.com

l’entrepà o l’aliment. Es ne-
teja fàcilment amb un drap 
humit o la rentadora.

Durador: Es pot fer servir 
cada dia, més de 300 vega-
des.
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