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Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

En aquest bloc, es presenten els resultats obtinguts amb el treball de camp, tant per la 

situació preliminar de l’escola com una vegada introduïda l’alternativa proposada. A més, 

es fa una comparació del Boc’n Roll (alternativa estudiada amb el treball de camp) amb 

altres mètodes existents per a embolicar els esmorzars dels escolars, escollint aquells 

més usats. Seguidament, es fa una diagnosi dels resultats obtinguts per tal d’explicar els 

resultats. Finalment, es descriuen les alternatives que podrien portar a terme les cinc 

escoles avaluades, tot tenint en compte les característiques de cadascuna d’elles.  

12. Resultats del treball de camp 

Degut a la manca d’informació sobre la generació de residus en els esmorzars dels 

escolars s’ha trobat convenient analitzar cinc escoles de dos municipis de l’AMB per tal de 

conèixer aquestes dades. Tres d’elles són escoles convencionals i dues són escoles 

verdes en tràmit. Les escoles convencionals són avaluades com una situació inicial, sense 

que l’escola hagi influït en el comportament dels alumnes envers el tema a estudiar. Les 

escoles verdes en tràmit, com han passat per una sèrie de fases on l’escola ha impartit 

educació ambiental, durant alguns cursos escolars, als alumnes i ha incidit en l’aspecte 

de la reducció de residus en l’esmorzar, es considera com a escenari de referència, al 

qual es pot arribar. Una vegada es coneixen els residus que genera l’esmorzar a l’escola, 

s’introdueix un embolcall reutilitzable en una escola convencional per tal de saber quants 

residus s’estalvien amb la introducció de l’alternativa, coneixent ja els residus que 

generava sense aquesta. 

12.1. Situació preexistent 

12.1.1. Generació de residus a les escoles convencionals 

S’ha fet un estudi sobre la generació de residus en tres escoles de Cerdanyola del Vallès. 

Aquestes, són escoles convencionals. 

Degut a que la finalitat del projecte és poder conèixer els diferents escenaris que es 

poden trobar en les escoles convencionals de l’AMB i no, la comparació de les escoles 

mostrejades, les tres escoles seran anomenades C1, C2 i C3. Aquest abreujament indica 

que és l’escola convencional 1, 2 i 3, respectivament.  
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Bloc V. Resultats i diagnosi 

A les taules 12.1, 12.2 i 12.3, es poden veure els resultats obtinguts, durant les dues 

setmanes, dels grams de residus obtinguts segons les fraccions per a l’escola C1, C2 i 

C3, respectivament. 

L’escola C1, va fer 7198 g de residus en total, la primera setmana. Aquests estan 

separats en les fraccions de paper, alumini, plàstic, brics i altres, amb un total de 1138, 

2729, 2024, 1297 i 10 grams de residus respectivament. La segona setmana, va fer un 

total de 6937 grams de residus. Repartits en 1062 g de paper, 2698 g d’alumini, 2069 g 

de plàstic, 1105 g de brics i 4 g d’altres tipus de residus. Els percentatges de cada fracció 

de residus es poden observar a la figura 12.1, on queda de manifest que per les dues 

setmanes l’alumini va ser la fracció més usada pels alumnes per portar l’esmorzar dels 

escolars, juntament amb el plàstic.  

 

Figura 12.1. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 1 i 2 i per l’escola C2. Font: 

Elaboració pròpia. 

L’escola C2, ha generat 3499 g de residus durant la primera setmana, fraccionat en 589 

g de paper, 1941 g d’alumini, 515 g de plàstic i 454 g de bric. La segona setmana 

aquesta escola ha generat 3372 g de residus que es classifiquen en 713 g de paper, 1746 

g d’alumini, 518 g de plàstic i 385 g de bric. La figura 12.2 mostra els percentatges de 

residus obtinguts en les dues setmanes de treball de camp.  
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Figura 12.2. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 1 i 2 i per l’escola C2. Font: 

Elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’escola C3, els seus residus van ser de 3836 i 3521 per a la primera i 

segona setmana, respectivament. Els residus generats classificats per fraccions per 

ambdues setmanes respectivament, són de 426 i 413 g de paper, 2057 i 2018 d’alumini, 

797 i 693 g de plàstic, 438 i 301 de brics i d’altres residus es van generar 118 i 96 g. 

Durant les dues setmanes predomina de manera significativa l’alumini, tal i com mostra 

la figura 12.3.  

 

Figura 12.3. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 1 i 2 i per l’escola C2. Font: 

Elaboració pròpia. 
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g de residus per fraccions de la setmana 1 g de residus per fraccions de la setmana 2 
Curs 

Nº de 

classes 

Nº 

d’alumnes Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

P3 2 47 525 186 341 561 0 1613 415 176 291 369 0 1251 

P4 2 50 102 186 328 334 10 960 109 188 452 243 4 996 

P5 2 50 106 128 90 118 0 442 112 136 123 81 0 452 

1er 2 52 34 279 142 54 0 509 27 267 84 63 0 441 

2on 2 50 61 364 349 108 0 882 87 454 402 162 0 1105 

3er 2 48 93 257 101 18 0 469 46 241 136 18 0 441 

4rt 2 51 17 331 22 0 0 370 34 324 26 0 0 384 

5è 2 51 40 369 62 0 0 471 44 329 36 18 0 427 

6è 2 51 66 319 99 0 0 484 89 277 53 0 0 419 

Pati 94 310 490 104 0 998 99 306 466 151 0 1021 

Total 18 450 1138 2729 2024 1297 10 7198 1062 2698 2069 1105 4 6937 

 

Taula 12.1. Residus mostrejats a l’escola C1. Font: Elaboració pròpia. 
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g de residus per fraccions de la setmana 1 g de residus per fraccions de la setmana 2 
Curs 

Nº de 

classes 

Nº 

d’alumnes Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

P3 2 50 102 148 17 0 0 267 127 115 22 0 0 264 

P4 2 50 59 44 28 0 0 131 85 86 18 0 10 199 

P5 2 49 11 45 13 0 0 69 32 35 31 0 0 98 

1er 2 48 30 100 13 0 0 143 54 159 18 9 0 240 

2on 2 52 45 303 124 45 0 517 80 290 114 72 0 556 

3er 2 47 82 388 48 90 0 608 47 348 39 45 0 479 

4rt 2 44 42 416 66 0 0 524 63 312 49 0 0 424 

5è 1 25 45 71 19 99 0 234 62 68 8 90 0 228 

6è 1 26 76 189 10 54 0 329 54 123 46 28 0 251 

Pati 97 237 177 166 0 677 109 210 173 141 0 633 

Total 16 391 589 1941 515 454 0 3499 713 1746 518 385 10 3372 

 

Taula 12.2. Residus mostrejats a l’escola C2. Font: Elaboració pròpia. 
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g de residus per fraccions de la setmana 1 g de residus per fraccions de la setmana 2 
Curs 

Nº de 

classes 

Nº 

d’alumnes Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

P3 2 49 38 164 15 0 0 217 18 188 19 0 0 225 

P4 2 42 51 153 90 0 98 392 47 207 66 0 96 416 

P5 2 46 99 164 161 9 0 433 88 213 152 63 0 516 

1er 2 47 28 205 54 54 0 341 36 264 53 27 0 380 

2on 2 47 28 273 38 36 4 379 41 300 52 45 0 438 

3er 2 47 25 217 81 18 12 353 29 168 65 0 0 262 

4rt 2 49 51 230 63 0 1 345 58 227 60 36 0 381 

5è 2 50 23 269 78 101 3 474 13 174 38 25 0 250 

6è 2 51 28 163 11 63 0 265 23 81 11 18 0 133 

Pati 55 219 206 157 0 637 60 196 177 87 0 520 

Total 18 428 426 2057 797 438 118 3836 413 2018 693 301 96 3521 

 

Taula 12.3. Residus mostrejats a l’escola C3. Font: Elaboració pròpia. 
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Si es fa una mitjana de les dues setmanes per a les tres escoles s’obté el resultat de 

4727 grams de residus/setmana · escola, amb una desviació estàndard de 68,37, tal i 

com es mostra a la taula 12.4. 

Mitjana dels residus generats per 

setmana 

(g) 
 

C1 C2 C3 

Mitjana dels residus generats 

per setmana de les tres 

escoles 

Mitjana 

aritmètica 
7068 3436 3679 4727 

Desviació 

estàndard 
184,42 89,85 222,67 68,37 

    

Taula 12.4. Mitjana dels residus generats a les escoles convencionals per setmana. Font: Elaboració 

pròpia. 

D’altra banda, a la taula 12.5, es mostren els resultats dels grams de residus per 

alumne, desglossats per dies, per a les tres escoles. A la figura 12.4, 12.5 i 12.6, es pot 

veure, en format gràfic, aquestes mateixes dades per a l’escola C1, C2 i C3, 

respectivament.    

Mitjana dels residus generats  

(g de residus/ alumne) Data 

C1 C2 C3 

Dilluns 25/01/10 4,36 2,60 3,86 

Dimarts 26/01/10 3,82 2,25 2,17 

Dimecres 27/01/10 3,80 1,94 1,85 

Dijous 28/01/10 3,33 2,53 2,53 

Divendres 29/01/10 3,63 2,00 2,11 

Dilluns 01/02/10 3,11 1,93 2,05 

Dimarts 02/02/10 3,50 2,27 2,40 

Dimecres 03/02/10 3,26 1,85 1,39 

Dijous 04/02/10 3,35 2,20 2,29 

Divendres 05/02/10 3,31 1,79 2,02 

    

Taula 12.5. Mitjana dels residus generats a les escoles convencionals desglossat per dies. Font: 

Elaboració pròpia. 

 



Bloc V. Resultats i diagnosi 

 

Figura 12.4. Mitjana dels grams dels residus per alumne, segons el dia de l’escola C1. Font: Elaboració 

pròpia.   

 

 

Figura 12.5. Mitjana dels grams dels residus per alumne, segons el dia de l’escola C2. Font: Elaboració 

pròpia.   
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Figura 12.6. Mitjana dels grams dels residus per alumne, segons el dia de l’escola C3. Font: Elaboració 

pròpia.   

Per a les tres escoles els residus disminueixen al llarg del temps.  

Per a l’escola C2, s’observa que els dijous es genera més residus que els altres dies. A 

l’escola C3, els dimecres disminueix sensiblement la quantitat dels residus. 

La mitjana dels residus generats per a les tres escoles és de 3,55 g de residus/ 

alumne·dia per a l’escola C1, amb una desviació estàndard de 0,37, de 2,14 g de 

residus/ alumne·dia per a l’escola C2, amb una desviació estàndard de 0,28 i una mitjana 

de 2,27 g de residus/ alumne·dia amb una desviació de 0,64 per a l’escola C3, tal i com 

es mostra a la taula 12.6. 

Mitjana dels residus generats 

(g de residus/ alumne·dia)  

C1 C2 C3 

Mitjana aritmètica 3,55 2,14 2,27 

Desviació estàndard 0,37 0,28 0,64 

    

Taula 12.6. Mitjana dels residus generats a les escoles convencionals mostrejades. Font: Elaboració 

pròpia. 
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Mitjana d’alumini generat 

(g d’alumini/ alumne) Data 

C1 C2 C3 

Dilluns 25/01/10 1,67 1,40 1,61 

Dimarts 26/01/10 1,49 1,28 1,46 

Dimecres 27/01/10 1,32 1,08 1,05 

Dijous 28/01/10 1,17 1,23 1,29 

Divendres 29/01/10 1,39 1,15 1,20 

Dilluns 01/02/10 1,36 1,05 1,29 

Dimarts 02/02/10 1,25 1,16 1,33 

Dimecres 03/02/10 1,16 0,86 0,74 

Dijous 04/02/10 1,21 1,18 1,28 

Divendres 05/02/10 1,34 0,84 1,17 

    

Taula 12.7. Mitjana dels grams d’alumini generats a les escoles convencionals desglossat per dies. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 12.7. Mitjana d’alumini per l’escola C1. Font:Elaboració pròpia. 
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Figura 12.8. Mitjana d’alumini per l’escola C2. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 12.9. Mitjana d’alumini per l’escola C3. Font:Elaboració pròpia. 

Pel que fa a la fracció alumini, a la taula 12.7 es mostren els resultats obtinguts al llarg 

dels dies de treball de camp per a cada escola. A les figures 12.7, 12.8 i 12.9 s’observen 

aquests mateixos resultats en format de gràfic de les escoles C1, C2 i C3, 

respectivament. Aquests mostren una disminució en la mitjana d’alumini al llarg dels 

dies. A la figura 12.7, s’observa un cicle al llarg de la setmana que es repeteix, tot i que 

a mida que passen els dies la mitjana d’alumini tendeix a disminuir, igual que passava 
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també amb els residus en general. La figura 12.9, es posa de manifest una disminució 

considerable de la mitjana d’alumini els dimecres.  

La mitjana de grams d’alumini per alumne i dia per a cadascuna de les escoles 

mostrejades es presenten a la taula 12.8. L’escola C1 va presentar una mitjana d’1,34 g 

d’alumini per alumne i dia, amb una desviació estàndard de 0,16. L’escola C2 va generar 

1,12 g d’alumini per alumne i dia amb una desviació estàndard de 0,18. Finalment, a 

l’escola C3 van fer 1,24 grams d’alumini per alumne i dia i una desviació estàndard de 

0,23. 

Mitjana de l’alumini generat 

(g d’alumini/ alumne·dia)  

C1 C2 C3 

Mitjana aritmètica 1,34 1,12 1,24 

Desviació estàndard 0,16 0,18 0,23 

    

Taula 12.8. Mitjana de l’alumini generat a les escoles convencionals mostrejades. Font: Elaboració 

pròpia. 

12.1.2. Hàbit en l’esmorzar dels alumnes de les escoles convencionals 

A part dels residus generats a les tres escoles, es va estudiar també la utilització 

d’embolcalls reutilitzables per part dels alumnes. Es va comptabilitzar de manera que 

cada vegada que un alumne porta un tipus d’embolcall o no esmorzava a classe es 

considera una unitat. A la taula 12.9, 12.11 i 12.13 es veuen comptabilitzats el número 

d’embolcalls utilitzats al llarg de les dues setmanes de treball de camp per a les escoles 

C1, C2 i C3, respectivament. 
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Escola C1. Utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

P3 0 337 82 

P4 5 393 43 

P5 5 372 21 

1er 1 261 66 

2on 1 275 99 

3er 0 337 56 

4rt 0 326 12 

5è 1 339 14 

6è 1 381 8 

TOTAL 14 3021 401 

    

Taula 12.9. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola C1. Font: Elaboració pròpia. 

A la figura 12.10, s’observa en format gràfic l’hàbit en la utilització d’embolcalls per a 

l’escola C1. Un 88% dels alumnes usen embolcalls d’un sol ús, mentre que només un 

12% dels alumnes n’utilitzen de reutilitzables. Només 14 alumnes no han esmorzat al 

llarg de la durada del treball de camp, aquest és un número tant baix que no queda 

reflectit en percentatges, quedant un 0%. 
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Figura 12.10. Percentatge d’utilització dels diferents embolcalls a l’escola C1. Font: Elaboració pròpia. 

Avaluant-ho per cursos s’observa que els alumnes d’educació infantil són els que menys 

esmorzen a l’escola, tot i que de manera poc significativa, en general el grup dels que no 

esmorzen és el més reduït de tots. En canvi, el grup dels que utilitzen embolcalls d’un sol 

ús és el més abundant, amb més del 85% en tots els casos. Els que presenten un 

percentatges més elevat són els alumnes de cicle superior. Finalment, els alumnes de 

cicle inicial són els que més utilitzen embolcalls reutilitzables, seguits dels alumnes 

d’educació infantil. 

Escola C1. Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen (%) Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Educació infantil 1 87 12 

Cicle inicial 0 76 24 

Cicle mitjà 0 91 9 

Cicle superior 0 97 3 

    

Taula 12.10. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola C1. Font: 

Elaboració pròpia. 
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Escola C2. Utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

P3 0 190 213 

P4 0 220 225 

P5 0 55 176 

1er 3 260 90 

2on 33 382 42 

3er 31 407 17 

4rt 8 333 44 

5è 35 135 67 

6è 60 150 38 

TOTAL 170 2132 912 

    

Taula 12.11. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola C2. Font: Elaboració pròpia. 

L’escola C2 presenta una utilització del 66% d’embolcalls d’un sol ús, respecte del 29% 

d’ús d’embolcalls reutilitzables. El 5% restant equival a aquells alumnes que no esmorzen 

a l’escola (figura 12.11). 

 

Figura 12.11. Percentatge d’utilització dels diferents embolcalls a l’escola C2. Font: Elaboració pròpia. 
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Estudiant les dades anteriors en percentatges, s’observa que, en l’escola C2, els que 

menys esmorzen són els alumnes de cicle superior amb un 19 %. Els que més embolcalls 

d’un sol ús utilitzen són els alumnes de cicle mitjà amb un 88%, seguits dels alumnes de 

cicle inicial amb un 79%. Els alumnes d’educació infantil són els que més embolcalls 

reutilitzables utilitzen (taula 12.12). 

Escola C2. Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen (%) Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Educació infantil 0 43 57 

Cicle inicial 5 79 16 

Cicle mitjà 5 88 7 

Cicle superior 19 59 22 

    

Taula 12.12. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola C2. Font: 

Elaboració pròpia. 
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Escola C3. Utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

P3 0 303 101 

P4 0 288 43 

P5 1 336 92 

1er 3 351 45 

2on 5 403 51 

3er 7 366 26 

4rt 54 359 22 

5è 26 435 13 

6è 91 283 2 

TOTAL 187 3124 395 

    

Taula 12.13. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola C3. Font: Elaboració pròpia. 

A la figura 12.12 es poden observar els resultats de l’escola C3 de l’hàbit en utilització 

d’embolcalls en l’esmorzar. Igual que en els dos casos anteriors predominen els 

embolcalls d’un sol ús amb un 84%, seguit pels embolcalls reutilitzables en un 11% i, per 

últim, els alumnes que no esmorzen amb un 5%.  

 

Figura 12.12. Percentatge d’utilització dels diferents embolcalls a l’escola C3. Font: Elaboració pròpia. 
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Avaluant els resultats per cursos, s’observa que els hàbits no varien significativament 

segons els cursos. Tot i això, els alumnes més grans són els que menys esmorzen a 

l’escola. Els d’educació infantil són els que més embolcalls reutilitzables usen, seguits 

dels alumnes de cicle inicial (taula 12.14). 

Escola C3. Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen (%) Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Educació infantil 0 80 20 

Cicle inicial 1 88 11 

Cicle mitjà 7 87 6 

Cicle superior 14 84 2 

    

Taula 12.14. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola C3. Font: 

Elaboració pròpia. 

12.1.3. Resultats de les enquestes de les escoles convencionals 

A part de la comptabilització in situ dels residus que es generen a les diferents escoles 

estudiades, s’ha realitzat una enquesta a les famílies dels alumnes d’aquestes per tal de 

conèixer, tant el grau de sensibilització ambiental, com els seus hàbits a l’hora de 

preparar l’esmorzar dels alumnes i el coneixement respecte les alternatives dels 

embolcalls d’un sol ús que hi ha al mercat. 

L’índex de participació a les escoles ha estat del 55% a l’escola C1, del 38% a l’escola C2 

i el 43% a l’escola C3.  

Per tal d’avaluar el grau de sensibilització ambiental, es va demanar si reciclaven a casa, 

els resultats es mostren a la taula 12.15.  

Reciclatge a la llar (%) 
   

C1 C2 C3 

Sí 93 87 78 

No 7 13 22 

    

Taula 12.15. Percentatge de famílies que reciclen a casa. Font: Elaboració pròpia. 

A més, també es va preguntar, en el cas que la família recicli, quines són les fraccions 

que separen. Aquesta informació es troba resumida a les figures 12.13, 12.14 i 12.15 

que corresponen als resultats de l’escola C1, C2 i C3, respectivament. S’observa que les 
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fraccions de plàstic, paper i vidre són les que les famílies més dipositen separadament al 

contenidor corresponent. 

C1. Fraccions de residus recollits selectivament a 
la llar
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Figura 12.13. Fraccions recollides selectivament a la llar de les famílies de l’escola C1. Font: 

Elaboració pròpia. 

 

C2. Fraccions de residus recollits selectivament a 
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Figura 12.14. Fraccions recollides selectivament a la llar de les famílies de l’escola C2. Font: 

Elaboració pròpia. 
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C3. Fraccions de residus recollits selectivament a 
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Figura 12.15. Fraccions recollides selectivament a la llar de les famílies de l’escola C1. Font: 

Elaboració pròpia. 

D’altra banda, s’ha demanat quin és l’embolcall que utilitzen a l’hora de preparar 

l’esmorzar dels alumnes de l’escola, per tal de comparar el que han dit amb el que s’ha 

recollit desprès a l’escola. Els resultats han estat el mostrats a les figures 16, 17 i 18. En 

aquestes, s’observa que la majoria de famílies utilitza el paper d’alumini com a principal 

embolcall per a l’esmorzar dels alumnes. Tot i que cal destacar el 32% d’utilització de 

carmanyola a l’escola C2. També, és interessant que un 7% de les famílies de l’escola C1 

i un 6% a l’escola C3, donen per esmorzar als alumnes productes ja envasats.  

C1. Tipus d'embolcall utilitzat

65%6%

9%

2%

7%

0%

0% 11%
0%

Alumini

Film

Paper cuina

No embolcall

Incorporat amb el menjar

Bossa reutilitzable

Boc'n roll

Carmanyola 

No esmorzo

 

Figura 12.16. Resultat de la pregunta sobre quin tipus d’embolcall utilitzen per a l’esmorzar dels 

alumnes de l’escola C1. Font: Elaboració pròpia. 
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C2. Tipus d'embolcall utilitzat
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Figura 12.17. Resultat de la pregunta sobre quin tipus d’embolcall utilitzen per a l’esmorzar dels 

alumnes de l’escola C1. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.18. Resultat de la pregunta sobre quin tipus d’embolcall utilitzen per a l’esmorzar dels 

alumnes de l’escola C1. Font: Elaboració pròpia. 

També es va preguntar si l’esmorzar es prepara a casa o es compra ja fet. A l’escola C1, 

el 88% de les famílies preparen l’esmorzar a casa. Mentre que un 10% el compra (figura 

12.19). A l’escola C2, el percentatge de famílies que prepara l’esmorzar a casa és del 

79%. S’ha de destacar, però que un 10% de les famílies assegura posar fruita per a 

l’esmorzar dels alumnes (figura 12.20). A l’escola C3, un 77% de les famílies prepara 

l’esmorzar, mentre que un 22% el compra fet, tot i que un 11% assegura donar fruita 

(figura 12.21). 
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C1. Prepara l'esmorzar?
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Figura 12.19. Resposta a la pregunta, prepara l’esmorzar a casa? de les famílies de l’escola C1. Font: 

Elaboració pròpia. 

C2. Prepara l'esmorzar?
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Figura 12.20. Resposta a la pregunta, prepara l’esmorzar a casa? de les famílies de l’escola C2. Font: 

Elaboració pròpia. 
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C3. Prepara l'esmorzar?
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Figura 12.21. Resposta a la pregunta, prepara l’esmorzar a casa? de les famílies de l’escola C3. Font: 

Elaboració pròpia. 

Per tal de conèixer el grau de disposició de les famílies a utilitzar embolcalls reutilitzables 

es va preguntar si n’utilitzarien i el perquè.  

A l’escola C1, un 81% de les famílies estaria disposada a utilitzar-ne o ja n’utilitza (figura 

12.22). D’aquest percentatge, un 36% no en coneixen i, és per aquest motiu que no els 

utilitzen. Un 40% en coneix alguns però no els hi semblen una bona alternativa. Un 20% 

assegura utilitzar-ne (figura 12.23).  

D’altra banda, un 18% de les famílies no estarien disposades a utilitzar embolcalls 

reutilitzables, principalment, un 93%, degut a que els mètodes convencionals els hi 

semblen més còmodes. Tot i que un 5% assegura que prefereixen comprar l’esmorzar fet 

i, per tant, no seria possible la utilització d’aquests mètodes (figura 12.24). 

C1. Utilitzaria mètodes reutilitzables?

81%

18%

1%

Sí

No

Ns/Nc

 

Figura 12.22. Resposta, de les famílies de l’escola C1, a la pregunta, utilitzaria mètodes reutilitzables? 

Font: Elaboració pròpia. 
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C1. Sí utilitzaria mètodes reutilitzables
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Figura 12.23. Resposta, de les famílies de l’escola C1, a la pregunta, perquè utilitzaria mètodes 

reutilitzables? Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.24. Resposta, de les famílies de l’escola C1, a la pregunta, perquè no utilitzaria mètodes 

reutilitzables? Font: Elaboració pròpia. 

La figura 12.25, mostra el resultat de les famílies de l’escola C2 a la pregunta si 

utilitzaria mètodes reutilitzables, on un 86% responen afirmativament. La figura 12.26, 

mostra els percentatges de justificació a la resposta afirmativa respecte d’aquest 86%. 

Així, el 47% assegura utilitzar-ne, mentre que el 25% no en coneix cap mètode i el 22% 

afirma que els que coneix no els hi semblen una bona alternativa als mètodes 

convencionals. 

Del 12% que assegura que no n’utilitzaria, el 77% afirma que els mètodes convencionals 

són més còmodes, mentre que un 11% prefereix comprar l’esmorzar ja preparat. Un 6% 

afirma que els alumnes no esmorzen a l’escola. 
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C2. Utilitzaria mètodes reutilitzables?
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Figura 12.25. Resposta, de les famílies de l’escola C2, a la pregunta, utilitzaria mètodes reutilitzables? 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.26. Resposta, de les famílies de l’escola C2, a la pregunta, perquè utilitzaria mètodes 

reutilitzables? Font: Elaboració pròpia. 
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C2. No utilitzaria mètodes reutilitzables
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Figura 12.27. Resposta, de les famílies de l’escola C2, a la pregunta, perquè no utilitzaria mètodes 

reutilitzables? Font: Elaboració pròpia. 

A la figura 12.28, es mostra que un 75% de les famílies de l’escola C3 utilitzaria mètodes 

reutilitzables, mentre que el 22% no n’utilitzaria.  

D’aquest 75% que sí que els usaria no ho fa perquè asseguren no conèixer cap. Mentre 

que el 35% no coneixen cap que els hi sembli pràctic. 

Del 22% de famílies que no n’utilitzaria, el 79% assegura que els hi semblen més 

còmodes el mètodes convencionals. Mentre que un 13% prefereix comprar l’esmorzar 

preparat.  

C3. Utilitzaria mètodes reutilitzables?
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Sí

No

Ns/Nc

 

Figura 12.28. Resposta, de les famílies de l’escola C3, a la pregunta, utilitzaria mètodes reutilitzables? 

Font: Elaboració pròpia. 

 121



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

C3. Sí utilitzaria mètodes reutilitzables
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Figura 12.29. Resposta, de les famílies de l’escola C3, a la pregunta, perquè utilitzaria mètodes 

reutilitzables? Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.30. Resposta, de les famílies de l’escola C3, a la pregunta, perquè no utilitzaria mètodes 

reutilitzables? Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, s’ha preguntat quins mètodes reutilitzables coneixen. A l’escola C1, un 47% 

de les famílies coneixen la carmanyola i un 4% coneixen el Boc’n Roll. D’altra banda, 

contemplen com a embolcalls reutilitzables materials com la tela, les bosses de paper o 

les de plàstic tot i que la seva funció no sigui aquesta. Un 42% no en coneix cap o no ha 

contestat a la pregunta.  
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C1. Mètodes reutilitzables que coneixen
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Figura 12.31. Resposta de les famílies de l’escola C1, a la pregunta, quins mètodes reutilitzables 

coneixen? Font: Elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’escola C2, a la figura 12.32 es mostren els resultats obtinguts. Un 60% de 

les famílies coneix la carmanyola, un 5% el Boc’n Roll. En aquesta escola també 

contemplen com a embolcalls reutilitzables materials com la tela, les bosses de paper o 

les de plàstic tot i que la seva funció no sigui aquesta. Un 31% de les famílies assegura 

no conèixer cap embolcall reutilitzable o no ha contestat la pregunta. 
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Figura 12.32. Resposta de les famílies de l’escola C2, a la pregunta, quins mètodes reutilitzables 

coneixen? Font: Elaboració pròpia. 

La figura 12.33 mostra els resultats de l’escola C3, amb un 36% de les famílies que 

coneix la carmanyola, mentre que només un 1% coneix el Boc’n Roll. A més, contemplen 

com a embolcalls reutilitzables materials com la tela, el paper de diari, les bosses de 

paper o les de plàstic tot i que la seva funció no sigui aquesta. D’altra banda, un 53% de 
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les famílies enquestades no coneixen cap embolcall reutilitzable o no han contestat a la 

pregunta. 
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Figura 12.33. Resposta de les famílies de l’escola C3, a la pregunta, quins mètodes reutilitzables 

coneixen? Font: Elaboració pròpia. 

12.2. Escoles verdes 

12.2.1. Generació de residus 

Dues de les cinc escoles mostrejades, són escoles verdes en tràmit. Això, implica que els 

alumnes han rebut educació ambiental i, a més, a tots els alumnes se’ls ha proporcionat 

una carmanyola per a portar el seu esmorzar a l’escola. Per tant, es considera que els 

resultats que s’hi obtenen, corresponen a la seva situació una vegada introduïda 

l’alternativa. Degut a això, no es coneix la seva situació preexistent. Aquestes dues 

escoles es troben localitzades al municipi de Montcada i Reixac.  

Les dues escoles seran anomenades V1 i V2. Aquest abreujament indica que és l’escola 

verda 1 i 2, respectivament.  

A les taules 12.16 i 12.17, es poden veure els resultats obtinguts, durant les dues 

setmanes, dels grams de residus obtinguts segons les fraccions per a l’escola V1 i V2, 

respectivament. 

L’escola V1, va fer 1471 g de residus en total, la primera setmana. Aquests estan 

separats en les fraccions de paper, alumini, plàstic, brics i altres, amb un total de 360, 

33, 359, 719 i 0 grams de residus respectivament. La segona setmana, va fer un total de 

1828 grams de residus. Repartits en 439 g de paper, 38 g d’alumini, 395 g de plàstic, 

950 g de brics i 6 g d’altres tipus de residus. Els percentatges de cada fracció de residus 

es poden observar a la figura 12.34, on queda de manifest que per les dues setmanes 
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l’alumini va ser la fracció menys usada pels alumnes per portar l’esmorzar dels escolars. 

La fracció que més es va generar durant les dues setmanes va ser els brics en un 51%.  

 

Figura 12.34. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 1 i 2 i per l’escola V1. Font: 

Elaboració pròpia. 

L’escola V2, va generar durant la primera setmana 1630 g de residus i la segona 

setmana 1020 g. De la fracció paper es va generar 447 g durant la primera setmana i 

240 la segona. D’alumini es va generar 376 g i 258g.  De plàstic, es van fer 469 g, la 

primera setmana, i 276 g la segona. De brics es van generar 317 i 246 g. D’altres 

fraccions només es van generar 6 g durant la segona setmana (figura 12.35).  

 

Figura 12.35. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 1 i 2 i per l’escola V2. Font: 

Elaboració pròpia. 
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g de residus per fraccions de la setmana 1 g de residus per fraccions de la setmana 2 
Curs 

Nº de 

classes 

Nº 

d’alumnes Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

P3 1 25 13 4 8 0 0 25 13 3 16 36 0 68 

P4 1 26 12 6 119 117 0 254 9 16 84 139 0 248 

P5 1 27 3 2 46 108 0 159 32 10 79 171 6 298 

1er 1 25 11 1 39 154 0 205 21 0 78 190 0 289 

2on 1 27 120 0 45 83 0 248 122 1 19 109 0 251 

3er 1 26 70 6 36 72 0 184 91 4 32 155 0 282 

4rt 1 25 13 1 13 92 0 119 35 1 45 39 0 120 

5è 1 25 58 8 35 84 0 185 49 1 39 93 0 182 

6è 1 24 60 5 18 9 0 92 67 2 3 18 0 90 

Total 9 230 360 33 359 719 0 1471 439 38 395 950 6 1828 

 

Taula 12.16. Residus mostrejats a l’escola V1. Font: Elaboració pròpia. 
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g de residus per fraccions de la setmana 1 g de residus per fraccions de la setmana 2 
Curs 

Nº de 

classes 

Nº 

d’alumnes Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

P3 1 26 13 2 35 0 0 50 9 22 10 0 0 41 

P4 1 26 29 39 25 0 0 93 16 25 8 0 0 49 

P5 2 49 81 75 69 0 0 225 65 48 53 0 0 166 

1er 2 43 61 33 34 135 21 284 38 35 56 99 0 228 

2on 2 49 71 48 97 54 0 270 21 20 26 36 0 103 

3er 1 25 62 64 81 36 0 243 8 27 40 18 0 93 

4rt 1 19 36 14 39 9 0 98 18 12 3 0 0 33 

5è 1 24 35 23 54 55 0 167 26 16 27 45 0 114 

6è 1 21 59 78 35 28 0 200 39 53 53 48 0 193 

Total 12 282 447 376 469 317 21 1630 240 258 276 246 0 1020 

 

Taula 12.17. Residus mostrejats a l’escola V2. Font: Elaboració pròpia. 
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La mitjana per setmana de grams obtinguts per a les escoles verdes mostrejades ha 

estat de 1487 g amb una desviació estàndard de 229. L’escola V1 va generar 1649 

grams de mitjana per setmana amb una desviació estàndard de 252 grams. L’escola V2, 

va generar 1325 grams per setmana amb una desviació estàndard de 431 (taula 12.18). 

Mitjana dels residus generats per 

setmana 

(g) 
 

V1 V2 

Mitjana dels residus generats 

per setmana de les dues 

escoles 

Mitjana 

aritmètica 
1649 1325 1487 

Desviació 

estàndard 
252 431 229 

    

Taula 12.18. Mitjana dels residus generats a les escoles verdes per setmana. Font: Elaboració pròpia. 

A la taula 12.19, s’observen les dades obtingudes de la mitjana dels residus generat per 

a cadascun dels dies mostrejats. Aquesta informació es presenta també a les figures 

12.12 i 12.13 per a l’escola V1 i a la figura 12.14 per a l’escola V2. 

Mitjana dels residus generats  

(g de residus/ alumne) Data 

V1 V2 

Dilluns 08/02/10 2,73 1,50 

Dimarts 09/02/10 2,55 2,14 

Dimecres 10/02/10 2,44 0,93 

Dijous 11/02/10 2,60 0,90 

Divendres 12/02/10 16,00 1,14 

Dimarts 16/02/10 2,38 1,31 

Dimecres 17/02/10 2,28 1,63 

Dijous 18/02/10 1,59 0,57 

Divendres 19/02/10 2,43 1,58 

Dilluns 22/02/10 1,74 0,72 

    

Taula 12.19. Mitjana dels residus generats a les escoles convencionals desglossat per dies. Font: 

Elaboració pròpia. 
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Es pot observar a la figura 12.36 com el divendres 12 de febrer els residus augmenten de 

manera excepcional i significativa. És per aquest motiu que s’ha decidit excloure aquest 

dels càlculs posteriors. El gràfic corresponent a aquesta escola excloent aquest dia es 

presena a la figura 12.37. En aquesta, s’observa una disminució dels residus al llarg dels 

dies estudiats.  

 

Figura 12.36. Mitjana dels grams dels residus per alumne, segons el dia de l’escola V1. Font: 

Elaboració pròpia.   

 

 

Figura 12.37. Mitjana dels grams dels residus per alumne, segons el dia de l’escola V1, sense comptar 

divendres 12. Font: Elaboració pròpia.   
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A la figura 12.38, s’observen els residus generats a l’escola V2 per a cada dia. S’observa 

que hi ha un comportament diferent segons el dia però els resultats sempre es troben en 

un llindar entre els 2 i els 0,5 grams de residus per alumne aproximadament. 

 

Figura 12.38. Mitjana dels grams dels residus per alumne, segons el dia de l’escola V2. Font: 

Elaboració pròpia.   

La mitjana de grams de residus per alumne i dia és de 2,30 per a l’escola V1, amb una 

desviació estàndard de 0,39. Aquests resultats no inclouen el divendres 12 de febrer, ja 

que aquest dia distorsiona els resultats, fent augmentar molt tant la mitjana com la 

desviació estàndard. L’escola V2 presenta una mitjana de 1,24 grams per alumne i dia 

amb una desviació estàndard de 0,38 (taula 12.20). 

Mitjana dels residus generats 

(g de residus/ alumne·dia)  

V1 V2 

Mitjana aritmètica 2,30 1,24 

Desviació estàndard 0,39 0,38 

    

Taula 12.20. Mitjana dels residus generats a les escoles verdes mostrejades. Font: Elaboració pròpia. 

La mitjana d’alumini generat a les escoles verdes al llarg dels dies mostrejats es presenta 

a la taula 12.21. A les figures 12.39 i 12.40 es pot observar un augment de l’alumini pel 

dijous 11 a l’escola V1 i un augment el divendres 12 a l’escola V2. Mentre que a l’escola 

V1 no hi ha una disminució del seu ús, a l’escola V2 sí que s’observa una lleugera 

disminució. 
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Mitjana d’alumini generat  

(g d’alumini/ alumne·dia) Data 

V1 V2 

Dilluns 08/02/10 0,02 0,34 

Dimarts 09/02/10 0,06 0,30 

Dimecres 10/02/10 0,08 0,27 

Dijous 11/02/10 0,16 0,21 

Divendres 12/02/10 -- 0,39 

Dimarts 16/02/10 0,04 0,18 

Dimecres 17/02/10 0,03 0,26 

Dijous 18/02/10 0,03 0,21 

Divendres 19/02/10 0,06 0,25 

Dilluns 22/02/10 0,06 0,16 

    

Taula 12.21. Mitjana dels grams d’alumini generats a les escoles verdes desglossat per dies. Font: 

Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 12.39. Mitjana d’alumini per l’escola V1. Font:Elaboració pròpia. 
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Figura 12.40. Mitjana d’alumini per l’escola V2. Font:Elaboració pròpia. 

Per a les dues escoles la utilització de l’alumini és baixa. L’escola V1 va generar una 

mitjana de 0,06 grams d’alumini per alumne i dia i l’escola V2 en va generar 0,26 g per 

alumne i dia, tal i com es mostra a la taula 12.22. 

Mitjana de l’alumini generat 

(g d’alumini/ alumne·dia)  

V1 V2 

Mitjana aritmètica 0,06 0,26 

Desviació estàndard 0,04 0,07 

    

Taula 12.22. Mitjana de l’alumini generat a les escoles verdes mostrejades. Font: Elaboració pròpia. 

12.2.2. Hàbit en l’esmorzar 

Avaluant l’hàbit en l’esmorzar dels alumnes de les escoles verdes, s’observa a la taula 

12.23, que la majoria dels alumnes de l’escola utilitzen embolcalls reutilitzables, a 

diferència del que passava amb els alumnes de les escoles convencionals. Avaluant 

aquestes mateixes dades en percentatges, la figura 12.41, indica que el 57% dels 

alumnes usen embolcalls reutilitzables, mentre que el 38% utilitza embolcalls d’un sol ús. 
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Escola V1. Utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

P3 0 60 99 

P4 0 55 101 

P5 0 82 93 

1er 12 54 78 

2on 1 87 73 

3er 1 73 127 

4rt 31 86 105 

5è 33 53 83 

6è 3 49 122 

TOTAL 81 599 881 

    

Taula 12.23. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola V1. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 12.41. Percentatge d’utilització dels diferents embolcalls a l’escola V1. Font: Elaboració pròpia. 

Estudiant el percentatge d’alumnes per a cada hàbit i per cicles, s’observa a la taula 

12.24, que els alumnes més grans són els que menys esmorzen a l’escola i també, els 

que menys utilitzen embolcalls d’un sol ús.  

 

 133



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

Escola V1. Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen (%) 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Educació infantil 0 40 60 

Cicle inicial 1 11 88 

Cicle mitjà 7 6 87 

Cicle superior 14 2 84 

    

Taula 12.24. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola V1. Font: 

Elaboració pròpia. 

L’escola V2, també presenta un major ús dels embolcalls reutilitzables respecte dels 

altres hàbits, amb un 64% dels alumnes. Els embolcalls d’un sol ús són usats en un 33%, 

tal i com es mostra a la taula 12.25 i a la figura 12.42.  

Escola V2. Utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

P3 0 29 175 

P4 0 59 166 

P5 0 127 318 

1er 0 58 357 

2on 30 124 263 

3er 4 168 75 

4rt 1 69 106 

5è 12 96 127 

6è 21 111 64 

TOTAL 68 841 1651 

    

Taula 12.25. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola V2. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.42. Percentatge d’utilització dels diferents embolcalls a l’escola V2. Font: Elaboració pròpia  

Avaluant aquesta informació per cicles, s’observa, a la taula 12.26, que els alumnes que 

menys esmorzen a l’escola són els de cicle superior. D’altra banda, els alumnes més 

petits són els que més usen embolcalls reutilitzables, mentre que els més grans usen 

més embolcalls d’un sol ús.  

Escola V2. Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar. 

Curs No esmorzen (%) Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Educació infantil 0 25 75 

Cicle inicial 4 22 74 

Cicle mitjà 1 56 43 

Cicle superior 8 48 44 

    

Taula 12.26. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar a l’escola V2. Font: 

Elaboració pròpia. 

12.2.3. Resultats de les enquestes 

A les famílies de les escoles verdes també se’ls hi va facilitar una enquesta per tal de 

conèixer el seu grau de sensibilització envers el medi i les seves costum a l’hora de 

preparar l’esmorzar dels alumnes. 

A l’escola V1 va participar un 43% de les famílies del centre, metre que a l’escola V2 ho 

va fer un 34%.  
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A la taula 12.27, es pot observar que un 77% de les famílies de l’escola V1 reciclen a 

casa, mentre que a l’escola V2, un 90% de les famílies reciclen. 

Recicla a casa? (%) 
 

V1 V2 

Sí 77 90 

No 23 10 

   

Taula 12.27. Percentatge de reciclatge a la llar per a les escoles verdes. Font: Elaboració pròpia. 

Com en el cas de les famílies de les escoles convencionals, les de les escoles verdes 

separen en major proporció les fraccions de plàstic, paper i vidre. 

V1. Fraccions de residus recollits selectivament a 
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Figura 12.43. Fraccions recollides selectivament per les famílies de l’escola V1. Font: Elaboració 

pròpia. 
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V2. Fraccions de residus recollits selectivament a 
la llar
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Figura 12.44. Fraccions recollides selectivament per les famílies de l’escola V2. Font: Elaboració 

pròpia. 

En el cas de les escoles verdes, l’embolcall més utilitzat, segons el resultat de les 

enquestes, és, en ambdós casos, la carmanyola, en un 63% a l’escola V1 i un 82% a 

l’escola V2, sent l’alumini un embolcall secundari amb un 1% a l’escola V1 i un 5% a 

l’escola V2. El paper de cuina s’usa a l’escola V1 en un 20%. 

V1. Tipus d'embolcall utilitzat1% 7%

20%

4%

4%63%

1%

0%0%

Alumini

Film

Paper cuina

No embolcall

Incorporat amb el menjar

Bossa reutilitzable

Boc'n roll

Carmanyola 

No esmorzo

 

Figura 12.45. Tipus d’embolcall utilitzat per les famílies de l’escola V1. Font: Elaboració pròpia. 
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V2. Tipus d'embolcall utilitzat5%
4%

3%

5%

1%

82%

0%

0%

0% Alumini

Film

Paper cuina

No embolcall

Incorporat amb el menjar

Bossa reutilitzable

Boc'n roll

Carmanyola 

No esmorzo

 

Figura 12.46. Tipus d’embolcall utilitzat per les famílies de l’escola V2. Font: Elaboració pròpia. 

La preparació de l’esmorzar en aquestes escoles es fa per les famílies dels alumnes en un 

78% a l’escola V1 i en un 79% a l’escola V2. El 14 i el 16% de les famílies de les escoles 

V1 i V2, respectivament, asseguren posar fruita per esmorzar als alumnes. Cap família 

diu posar sucs als alumnes per esmorzar. 

V1. Prepara l'esmorzar?

78%

14%

4% 1%3%

Sí 

No , fruita

No , productes dolços

No , entrepans preparats

No , sucs

No , no esmorza a
l'escola

 

Figura 12.47. Resposta a la pregunta, prepara l’esmorzar de l’escola? de les famílies de l’escola V1. 

Font: Elaboració pròpia. 
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V2. Prepara l'esmorzar?

79%

16%

5% 0%

Sí 

No , fruita

No , productes dolços

No , entrepans preparats

No , sucs

 

Figura 12.48. Resposta a la pregunta, prepara l’esmorzar de l’escola? de les famílies de l’escola V2. 

Font: Elaboració pròpia. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, els alumnes de les escoles verdes disposen d’una 

carmanyola facilitada per l’Ajuntament per tal que portin l’esmorzar en aquesta. És per 

aquest motiu que s’ha trobat convenient preguntar a les famílies sobre la seva utilització.  

A la figura 12.49, s’observa que el 64% de les famílies de l’escola V1 diu usar la 

carmanyola del centre, mentre que un 35% assegura no usar-la. Del 64% de famílies 

que utilitza la carmanyola, el 65% la usa sempre, mentre que un 25% combina la 

utilització d’aquesta amb la d’altres carmanyoles que tenen a casa. Un 11% assegura 

combinar la carmanyola amb els mètodes convencionals (figura 12.50).  

Del 35% que assegura no usar la carmanyola del centre, un 60% afirma que s’ha perdut 

però que l’han substituït per una de nova i per tant continuarien usant carmanyola com a 

embolcall. Només un 18% assegura utilitzar mètodes convencionals. La resta o bé no 

esmorza a l’escola o bé compra l’esmorzar ja preparat (figura 12.51). 
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V1. Utilitza la carmanyola del centre?

64%

35%

1%

Sí

No

Ns/Nc

 

Figura 12.49. Percentatge de utilització de la carmanyola del centre V1. Font: Elaboració pròpia.  

 

V1. Sí utilitzo la carmanyola del centre

65%

24%

11%

Sempre

Sí, però també de
pròpies

Sí, però també utilitzo
sistemes convencionals

 

Figura 12.50. Resposta a la pregunta perquè utilitzes la carmanyola del centre? a l’escola V1. Font: 

Elaboració pròpia. 
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V1. No utilitzo la carmanyola del centre

60%18%

18%

4%
S'ha perdut pero l'he
substituida per una nova

Prefereixo utilitzar
sistemes convencionals

Compro l'esmorzar

El/la meu/meva fill/a no
esmorza a l'escola

 

Figura 12.51. Resposta a la pregunta perquè no utilitzes la carmanyola del centre? a l’escola V2. Font: 

Elaboració pròpia 

A l’escola V2, un 82% de les famílies assegura utilitzar la carmanyola del centre, mentre 

que el 18% afirma no usar-la (figura 12.52).  

Dels que asseguren utilitzar-la, un 58% assegura usar-la sempre, tal i com es mostra a 

la figura 12.53. Un 35% diu que la combina amb altres carmanyoles, mentre que el 6% 

la combina amb sistemes convencionals. 

De les famílies que asseguren no usar-la, un 82% afirma haver-la perdut, però que ha 

estat substituïda per una de nova, mentre que el 18% restant prefereix usar mètodes 

convencionals. 

V2. Utilitza la carmanyola del centre?

82%

18%
0%

Sí

No

Ns/Nc

 

Figura 12.52. Percentatge de utilització de la carmanyola del centre V2. Font: Elaboració pròpia. 

 141



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

V2. Sí utilitzo la carmanyola del centre

58%

36%

6% Sempre

Sí, però també de
pròpies

Sí, però també utilitzo
sistemes convencionals

 

Figura 12.53. Resposta a la pregunta perquè utilitzes la carmanyola del centre? a l’escola V2. Font: 

Elaboració pròpia. 

 

V2. No utilitzo la carmanyola del centre

82%

18%

0%

0%
S'ha perdut pero l'he
substituida per una nova

Prefereixo utilitzar
sistemes convencionals

Compro l'esmorzar

El/la meu/meva fill/a no
esmorza a l'escola

 

Figura 12.54. Resposta a la pregunta perquè no utilitzes la carmanyola del centre? a l’escola V2. Font: 

Elaboració pròpia. 

Les famílies de les escoles verdes han rebut informació sobre polítiques ambientals, a 

més els alumnes reben diàriament informació al respecte a l’escola. És per aquest motiu, 

que les famílies amb alumnes a escoles verdes estan millor informats, en temes 

ambientals i, concretament, en accions de minimització de residus, que moltes de les 

famílies amb alumnes en escoles convencionals, on no es dóna tanta importància a 

aquests temes.  

És per aquest motiu que s’ha demanat a les famílies, igual que en les d’escoles 

convencionals, quins mètodes reutilitzables coneixen. És evident, que en aquest cas, 
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totes les famílies coneixen la carmanyola com a embolcall reutilitzable, ja que se’ls ha 

facilitat una i des de l’escola es fomenta la seva utilització.  

A l’escola V1, només un 11% de les famílies coneixen altres mètodes, un 5% coneix el 

Boc’n Roll i un 1% la tela, d’altra banda, un 5% considera les bosses de plàstic un 

embolcall reutilitzable tot i que no sigui la seva funció original.  

A l’escola V2, un 15% coneix altres mètodes reutilitzables, a part de la carmanyola. Un 

1% coneix el Boc’n Roll i la cantimplora. Un 7% considera la bossa de paper i un 6% 

considera la bossa de plàstic com a mètodes reutilitzables tot i que no sigui la seva funció 

original.   

12.3. Introducció del Boc’n Roll en una escola convencional 

Una vegada es coneixen els resultats dels residus que es generen a les escoles 

convencionals estudiades, es reparteix un embolcall reutilitzable a cada alumne d’una de 

les escoles. A més, el fet d’avaluar també l’estat dels residus de les escoles verdes, així 

com l’hàbit en temes d’embolcalls per part dels seus alumnes, permet conèixer una 

aproximació dels resultats òptims a obtenir en aquest estudi.  

Per tal d’escollir l’escola en la que s’introduiria la mesura proposada s’ha estudiat la 

quantitat de residus generats a les tres escoles convencionals, així com la quantitat 

d’embolcalls reutilitzables usats. Així, s’ha escollit l’escola per introduir i avaluar els 

resultats amb l’alternativa proposada que consisteix en repartir un embolcall reutilitzable 

(Boc’n Roll) a cada un dels seus alumnes de primària. 

Per poder fer una comparació entre la situació prèvia dels residus i la situació amb 

l’alternativa proposada i degut a que havien passat alguns mesos entre l’estudi previ i la 

implantació de l’alternativa, es va procedir a avaluar durant tres dies, just abans 

d’introduir el Boc’n roll a l’escola, l’estat dels residus per tal de comprovar que la situació 

dels residus no havia variat. 

12.3.1. Situació preexistent en temes de residus generats pels alumnes de 

primària de l’escola.  

a. Generació de residus 

A la taula 12.28 es mostren els resultats de la situació prèvia a l’alternativa amb els dies 

de reforç. Tot i que el resultat total de residus per al reforç sigui més baix que per les 

altres setmanes, s’ha de recordar que es tracta dels resultats obtinguts només en tres 

dies. Fent una aproximació dels cinc dies de la setmana utilitzant els 3 dies de reforç, 

s’obtenen 3056 grams en una setmana. Per tant, aquest resultat està en la línia del que 

s’havia obtingut en les dues setmanes anteriors. A més, a les figures 12.55, 12.56 i 

12.57, s’observa el percentatge de cada tipus de fracció generat durant la fase prèvia a 
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la introducció de l’alternativa per a la setmana 1, la setmana 2 i la setmana 3, 

respectivament. En aquestes figures s’observa que els percentatges entre les setmanes 

són semblant, ja que predomina l’alumini, seguidament del plàstic. Mentre que els 

percentatges de paper i bric són similars i els altres residus són la minoria. 

D’altra banda, la mitjana de residus generats per setmana, tenint en compte les dues 

setmanes d’estudi previ més una aproximació del que es genera durant cinc dies tenint 

com a referència els tres dies de reforç, és de 2738 grams/escola · setmana, amb una 

desviació estàndard de 349,5. 

A la taula 12.29 es poden observar la mitjana dels grams de residus per alumne de 

primària per a cada dia del treball de camp, inclosos els dies de reforç. Avaluant aquestes 

dades en format gràfic, figura 12.58, s’observa una disminució dels residus generats a 

mida que avança el treball de camp. Al tornar a fer la comptabilització dels residus 

passat un temps, és el cas dels dies de reforç, s’observa que els residus tornen a 

augmentar i disminueixen a mesura que transcorren els dies. 

La mitjana de residus generats a primària és de 2,40 grams per alumne i dia amb una 

desviació estàndard de 0,61. 
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Grams de residus de la setmana 1 Grams de residus de la setmana 2 Grams de residus pels tres dies de reforç 
Curs 

Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

1er 28 205 54 54 0 341 36 264 53 27 0 380 25 144 21 27 0 217 

2on 28 273 38 36 4 379 41 300 52 45 0 438 22 98 20 9 0 149 

3er 25 217 81 18 12 353 29 168 65 0 0 262 19 132 42 19 0 212 

4rt 51 230 63 0 1 345 58 227 60 36 0 381 40 117 43 36 0 236 

5è 23 269 78 101 3 474 13 174 38 25 0 250 17 158 45 64 0 284 

6è 28 163 11 63 0 265 23 81 11 18 0 133 6 29 8 0 0 43 

Pati 55 219 206 157 0 637 60 196 177 87 0 520 56 128 321 188 0 693 

Total 238 1576 531 429 20 2794 260 1410 456 238 0 2364 185 806 500 343 0 1834 

                   

Taula 12.28. Situació prèvia dels residus a l’escola on s’introdueix l’alternativa, avaluant només els residus generats pels alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

  

Percentatge per fraccions de residus. Primària. 
Primera setmana de la fase prèvia.

9%

56%

19%

15%
1%

Paper

Alumini

Plàstic

Brics

Altres

        

Percentatge per fraccions de residus. Primària. 
Segona setmana de la fase prèvia.

11%

60%

19%

10% 0%

Paper

Alumini

Plàstic

Brics

Altres

 
Figura 12.55. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 1 pels 

alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 
 Figura 12.56. Percentatge de residus segons fracció de la setmana 2 pels 

alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.57. Percentatge de residus segons fracció dels dies de reforç pels alumnes de primària. Font: Elaboració 

pròpia. 
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Dia de treball de camp 
Mitjana dels residus generats  

(g/alumne) 

1. Dilluns 25/01/10 4,09 

2. Dimarts 26/01/10 2,26 

3. Dimecres 27/01/10 2,13 

4. Dijous 28/01/10 2,36 

5. Divendres 29/01/10 2,36 

6. Dilluns 01/02/10 2,09 

7. Dimarts 02/02/10 2,09 

8. Dimecres 03/02/10 1,59 

9. Dijous 04/02/10 2,04 

10. Divendres 05/02/10 2,13 

11. Dilluns 19/04/10 2,86 

12. Dimarts 20/04/10 2,87 

13. Dimecres 21/04/10 2,30 

  

Taula 12.29. Mitjana dels residus generats a l’escola on s’introdueix l’alternativa. Font: 

Elaboració pròpia. 
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Figura 12.58. Mitjana dels residus generats pels alumnes de primària durant la fase prèvia a la 

introducció de l’alternativa. Font: Elaboració pròpia. 

 



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

La mitjana de l’alumini generat a la primària durant l’estudi previ a la introducció de 

l’alternativa es pot observar a la taula 12.30. S’observa, a la figura 12.59, una 

disminució de l’alumini a mida que passen els dies de treball de camp. 

La mitjana de generació d’alumini pels nens de primària és de 1,32 grams d’alumini per 

alumne i dia, amb una desviació estàndard de 0,24. 

Dia de treball de camp 
Mitjana de l’alumini generat   

(g d’alumini/alumne) 

1. Dilluns 25/01/10 1,75 

2. Dimarts 26/01/10 1,57 

3. Dimecres 27/01/10 1,25 

4. Dijous 28/01/10 1,38 

5. Divendres 29/01/10 1,45 

6. Dilluns 01/02/10 1,32 

7. Dimarts 02/02/10 1,39 

8. Dimecres 03/02/10 0,85 

9. Dijous 04/02/10 1,31 

10. Divendres 05/02/10 1,32 

11. Dilluns 19/04/10 1,23 

12. Dimarts 20/04/10 1,40 

13. Dimecres 21/04/10 0,91 

  

Taula 12.30. Mitjana dels grams d’alumini generats a l’escola on s’introdueix l’alternativa. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.59. Mitjana dels grams d’alumini generats pels alumnes de primària durant la fase prèvia a 

la introducció de l’alternativa. Font: Elaboració pròpia. 

b. Hàbit en l’esmorzar 

Els alumnes de primària, durant la fase prèvia a la introducció de l’alternativa han 

utilitzat 2849 embolcalls d’un sol ús i de reutilitzables n’han usat 241, això significa un 

78% més, tal i com es mostra a la taula 12.31 i a la figura 12.60.  

Utilització d’embolcalls a l’esmorzar pels alumnes de primària durant l’estudi 

previ. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

1er 5 453 76 

2on 13 504 76 

3er 12 487 37 

4rt 71 477 29 

5è 35 564 20 

6è 106 364 3 

TOTAL 242 2849 241 

    

Taula 12.31. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar pels alumnes de primària durant la fase 

prèvia. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.60. Percentatge d’alumnes de primària segons l’hàbit en l’esmorzar durant la fase prèvia a 

la introducció de l’alternativa. Fon: Elaboració pròpia. 

Si s’avaluen els resultats anteriors segons els cicles que cursen els alumnes (taula 

12.32), s’observa que els alumnes que menys esmorzen a l’escola són els de cicle 

superior. A més, els més petits són els que més embolcalls reutilitzables utilitzen, tot i 

que la seva utilització és escassa amb un màxim del 13%. 

Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar pels alumnes de primària 

durant la fase prèvia. 

Curs No esmorzen (%) 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Cicle inicial 2 85 13 

Cicle mitjà 7 87 6 

Cicle superior 13 85 2 

    

Taula 12.32. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar pels alumnes de primària 

durant la fase prèvia a la utilització del Boc’n Roll. Font: Elaboració pròpia. 

12.3.2. Situació desprès de la introducció de l’alternativa proposada 

Una vegada es coneixen els resultats de la situació prèvia a la introducció de l’alternativa 

que generen els alumnes de primària de l’escola escollida, es presenten els resultats 

obtinguts desprès de la introducció del Boc’n Roll, aquest escenari és el que s’anomena 

2a fase.  

A part de repartir un Boc’n Roll a tots els alumnes de primària es va fer una explicació als 

alumnes de la seva utilitat i avantatges, respecte els embolcalls d’un sol ús.  
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a. Generació de residus. 

La mitjana de residus generats pels alumnes de primària durant tot el treball de camp de 

la 2a fase és de 1371 grams de residus per setmana amb una desviació estàndard de 

187.  

A la taula 12.33, es presenten els resultats obtinguts, en grams, durant el treball de 

camp fraccionat segons la setmana d’estudi. En aquesta taula s’observa un increment 

dels residus a mida que van passant les setmanes.  

A més, a les figures 12.61, 12.62 i 12.63 s’observa el percentatge de generació de 

residus segons la fracció, per a la setmana 1, la setmana 2 i la setmana 3, 

respectivament. En aquestes es mostra com no hi ha un canvi significatiu en la 

distribució dels residus generats.  

D’altra banda, a la taula 12.34 s’observa la mitjana de residus generats pels alumnes de 

primària durant la segona fase en grams de residus per alumne i dia. Aquestes mateixes 

dades presentades en forma de gràfic es mostren a la figura 12.64 on s’observa que no 

hi ha una tendència clara ni d’augment ni de disminució dels residus. Val a dir, que s’ha 

descartat el dijous 13 de maig degut a que va ser un dia on diversos cursos van fer 

excursions de mig matí i no se sap quants alumnes van esmorzar a l’escola i quants ho 

van fer fora. 
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Grams de residus de la setmana 1 Grams de residus de la setmana 2 Grams de residus de la setmana 3 
Curs 

Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total Paper Alumini Plàstic Brics Altres Total 

1er 27 54 32 36 0 149 28 77 31 27 0 163 57 73 76 0 0 278 

2on 12 30 3 9 0 54 29 136 23 27 0 215 44 192 45 0 0 305 

3er 9 54 21 9 0 93 19 78 51 9 0 157 21 80 0 0 0 158 

4rt 10 22 14 0 0 46 42 69 24 18 0 153 34 83 28 0 0 187 

5è 3 52 24 9 0 88 11 38 9 18 0 76 24 54 83 0 0 209 

6è 6 38 2 0 0 46 0 38 3 9 0 51 0 44 18 0 0 73 

Pati 94 120 156 328 0 698 71 126 175 206 0 578 77 91 109 62 0 338 

Total 161 370 252 391 0 1174 200 563 316 314 0 1393 257 617 367 308 0 1548 

                   

Taula 12.33. Situació dels residus de la 2a fase a l’escola on s’introdueix l’alternativa, avaluant només els residus generats pels alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.61. Percentatge de generació per tipus de fracció per la setmana 1 de la 2a fase pels 

alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 

 Figura 12.62. Percentatge de generació per tipus de fracció per la setmana 2 de la 2a fase pels 

alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 

Percentatge per tipus a primària de la 
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Figura 12.63. Percentatge de generació per tipus de fracció per la setmana 1 de la 2a fase pels alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia.
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Dia de treball de camp 
Mitjana dels residus generats  

(g/alumne) 

1. Dilluns 26/04/10 1,20 

2. Dimarts 27/04/10 2,15 

3. Dimecres 28/04/10 1,25 

4. Dijous 29/04/10 0,76 

5. Dimarts 04/05/10 1,53 

6. Dimecres 05/05/10 0,97 

7. Dijous 06/05/10 1,67 

8. Divendres 07/05/10 1,24 

9. Dilluns 10/05/10 1,11 

10. Dimarts 11/05/10 0,97 

11. Dimecres 12/05/10 1,26 

12. Dijous 13/05/10 -- 

13. Divendres 14/05/10 2,07 

  

Taula 12.34. Mitjana dels residus generats a l’escola on s’introdueix l’alternativa durant la 

2a fase pels alumnes de primària. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.64. Mitjana dels residus generats pels alumnes de primària durant la 2a fase. Font: 

Elaboració pròpia. 
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La mitjana de generació d’alumini segons el dia de treball de camp es mostra a la taula 

12.35 i, en format gràfic, a la figura 12.65. En aquest cas, es veu un augment de la 

utilització d’alumini al llarg dels dies de treball de camp.  

Dia de treball de camp 
Mitjana de l’alumini generat   

(g d’alumini/alumne) 

1. Dilluns 26/04/10 0,54 

2. Dimarts 27/04/10 0,49 

3. Dimecres 28/04/10 0,26 

4. Dijous 29/04/10 0,34 

5. Dimarts 04/05/10 0,60 

6. Dimecres 05/05/10 0,45 

7. Dijous 06/05/10 0,59 

8. Divendres 07/05/10 0,54 

9. Dilluns 10/05/10 0,46 

10. Dimarts 11/05/10 0,51 

11. Dimecres 12/05/10 0,47 

12. Dijous 13/05/10 -- 

13. Divendres 14/05/10 0,58 

  

Taula 12.35. Mitjana dels grams d’alumini generats a l’escola on s’introdueix l’alternativa. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.65. Mitjana dels grams d’alumini generats pels alumnes de primària durant la 2a fase. Font: 

Elaboració pròpia. 

b. Hàbit en l’esmorzar. 

Pel que fa a l’hàbit en l’esmorzar, hi ha més alumnes que utilitzen embolcalls 

reutilitzables que no reutilitzables, tal i com es mostra a la taula 12.36. Tot i això, la 

utilització dels embolcalls reutilitzables representa un 49% del total, respecte del 42% de 

la utilització d’embolcalls d’un sol ús. Els alumnes que no esmorzen representen el 9% 

(figura 12.66). 

Utilització d’embolcalls a l’esmorzar pels alumnes de primària durant la 2a fase. 

Curs No esmorzen 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables 

1er 8 223 272 

2on 3 217 225 

3er 24 234 332 

4rt 76 271 194 

5è 31 234 300 

6è 153 190 276 

TOTAL 295 1369 1599 

    

Taula 12.36. Hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar pels alumnes de primària durant la 2a fase. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.66. Percentatge d’alumnes de primària segons l’hàbit en l’esmorzar durant la 2a fase. Fon: 

Elaboració pròpia. 

Si es comparen els resultats segons el cicle al que pertanyen (taula 12.37), es pot 

observar que els alumnes de cicle superior són els que menys esmorzen a l’escola. Els 

alumnes de cicle inicial són els que més usen embolcalls reutilitzables. La utilització 

embolcalls d’un sol ús és semblant per als diferents tot i que els alumnes de cicle 

superior són els que menys n’usen. 

Percentatge de la utilització d’embolcalls a l’esmorzar pels alumnes de primària 

durant la 2a fase. 

Curs No esmorzen (%) 
Ús d’embolcalls 

d’un sol ús (%) 

Ús d’embolcalls 

reutilitzables (%) 

Cicle inicial 1 46 53 

Cicle mitjà 9 45 46 

Cicle superior 16 36 48 

    

Taula 12.37. Percentatge de l’hàbit d’utilització d’embolcalls en l’esmorzar pels alumnes de primària 

durant la 2a fase. Font: Elaboració pròpia. 

c. Resultats de les enquestes. 

Una vegada finalitzat l’estudi de comptabilització de residus amb el Boc’n Roll, s’ha 

realitzat una enquesta a les famílies que l’han rebut per tal de conèixer la seva opinió 

envers l’estudi i l’embolcall facilitat, per tal de conèixer futures millores a treballar.  

La participació de les enquestes ha estat del 49%. En primer lloc, se’ls va preguntar 

sobre la idoneïtat de l’estudi, amb un 96% de les famílies que pensen que l’estudi és 

correcte, envers d’un 3% que no els hi ha semblat correcte (figura 12.67).  
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Figura 12.67. Opinió de les famílies envers l’estudi realitzat a l’escola. Font: Elaboració pròpia. 

També s’ha demanat sobre la freqüència d’ús dels Boc’n Roll, tal i com mostra la figura 

12.68, el 61% de les famílies assegura usar-lo diàriament. Un 34% afirma no usar-lo 

diàriament, mentre que un 4% assegura haver-lo perdut durant les tres setmanes que va 

durar la comptabilització dels residus amb l’alternativa. Un 1% no sap o no contesta 

davant la pregunta.  

Utilitza diàriament el Boc'n Roll?

61%

34%

1%4%
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No

L'ha perdut

Ns/Nc

 

Figura 12.68. Resposta a la pregunta, utilitza diàriament el Boc’n Roll per a l’esmorzar de l’escola de 

l’alumne. Font: Elaboració pròpia. 

Els principals aliments embolcallats amb el Boc’n Roll han estat els entrepans en un 63%, 

seguits per les galetes amb un 15%. La fruita amb un 10% i les pastes també han estat 

embolicades amb el Boc’n Roll (figura 12.69). 
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Figura 12.69. Aliments que emboliquen en el Boc’n Roll habitualment. Font: Elaboració pròpia. 

S’ha demanat, també, a les famílies que exposessin quines avantatges hi troben al Boc’n 

Roll, els resultats es resumeixen a la figura 12.70. Els principals avantatges trobats han 

estat el fet que ajuda a la minimització de residus i per tant s’ajuda a la conservació del 

medi ambient, a més del fet que sigui reutilitzable i per tant no s’ha de comprar altres 

embolcalls perquè aquest ja serveix per a cada dia. A més, que es tracta d’un producte 

pràctic. 

 

Figura 12.70. Avantatges del Boc’n Roll trobades per les famílies de l’escola. Font: Elaboració pròpia. 

D’altra banda, també s’han demanat quins inconvenients han trobat al producte (figura 

12.71) i el principal inconvenient trobat per les famílies és que no es pot utilitzar en tots 

els casos ja que depenent de la mida de l’esmorzar, aquest no queda prou subjecte i es 

pot caure, a més, per a aliments que continguin molt de suc, com la fruita no és prou 

aïllant i el suc acaba regalimant, tampoc té utilitat quan els aliments ja venen envasats. 

Un altre inconvenient que s’ha posat de manifest és que el producte s’ha de rentar. Això, 

per al 34% de les famílies que han manifestat algun inconvenient els hi suposa un 

problema. Moltes d’aquestes famílies consideren poc higiènic el producte degut a que 
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s’ha de passar tot el dia brut a les motxilles dels escolars i no es pot procedir a la seva 

neteja fins que no s’arriba a casa.    
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Figura 12.71. Inconvenients del Boc’n Roll trobats per les famílies de l’escola. Font: Elaboració pròpia. 

També és interessant conèixer la implicació dels alumnes respecte l’alternativa 

proposada, és per aquest motiu que la última pregunta va ser si els alumnes volen portar 

el Boc’n Roll a l’escola. El 83% dels alumnes volen portar-ho, mentre que el 12% no el 

vol. Finalment, el 5% es mostren indiferents a la seva utilització. 

Els alumnes ho volen portar?
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No

Indiferent

 

Figura 12.72. Voluntat dels alumnes a portar el Boc’n Roll a l’escola. Font: Elaboració pròpia. 
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13. Comparació del Boc’n Roll amb altres mètodes 

Tot i saber l’estalvi de residus diaris que s’estalvien amb l’alternativa proposada, és 

important fer una comparació entre diferents embolcalls reutilitzables ja que una dada 

important de saber és quantes vegades cal utilitzar un Boc’n Roll per tal de compensar el 

poc pes que generen els embolcalls d’un sol ús. 

13.1. Característiques de cada embolcall 

A continuació s’expliquen les característiques de cada embolcall per posteriorment poder 

comparar-los entre ells. 

13.1.1. Boc’n Roll 

BOC’N ROLL 

 

Descripció: 

Es tracta d’un tovalló plastificat per una cara, que serveix per a embolicar els aliments per tal 

de poder transportar-los. És un producte reutilitzable que s’adapta a la mida de l’aliment 

gràcies a un sistema de tancament mitjançant velcro.  

Pes (g) Mides (cm) Característiques: 

45 49.5 x 29.5 1 

Materials que el 

composen: 

Té una banda tèxtil composta per dues capes de tela (35% cotó, 65% 

polièster) i una altra banda de plàstic flexible i resistent (poliuretà o 

TPU). 

Cost econòmic 

aproximat: 

Menys de 7€ 2 

Per part de l’usuari A la planta de reciclatge Facilitat de 

reciclatge: 
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Avantatges: Al ser reutilitzable fa que diàriament s’estalviïn residus.  

És fàcil d’utilitzar i còmode, ja que permet als usuaris guardar-ho en 

una butxaca desprès de la seva utilització gràcies a les petites 

dimensions que aconsegueix una vegada buit i doblegat.  

Es renta fàcilment. 

És resistent i pot tenir una llarga vida útil. 

Inconvenients: Per tal de poder reciclar-ho primer s’han de separar els dos 

components, la tela del plàstic, per una banda es diposita el plàstic al 

contenidor groc d’envasos i per l’altra s’introdueix la tela al contenidor 

de roba. El fet, que sigui el propi consumidor qui hagi de separar els 

dos components abans de poder reciclar el producte fa una mica més 

complicada la feina del reciclatge.2 

Per a segons quines mides d’aliments, aquest embolcall no s’adapta 

bé i pot caure l’aliment.3 

Al haver de portar-ho a casa desprès de la seva utilització, es queda 

brut a l’escola durant tot el dia, podent provocar males olors, sobretot 

a l’estiu. 3 

El fet d’haver-ho de rentar pot causar alguna molèstia als usuaris.3 

1 Les mides són les que marca la pàgina web oficial del Boc’n Roll (www.bocanroll.com) quan 

està desplegat.  

2 Recomanat pel fabricant. 

3 Respostes a les enquestes realitzades durant el treball de camp. 

 

13.1.2. Carmanyola 

CARMANYOLA 

 

Descripció: 

Recipient que serveix per transportar els aliments sense que vessi el contingut. Acostuma a 

ser de plàstic rígid amb una tapa també de plàstic, però també poden ser metàl·liques, de 

vidre, etc.  

Pes (g) Mides (cm) Característiques: 1 

121 9.7 x 19.3 x 5.5 2 

Materials que el 

composen: 

Plàstic, metall o vidre, segons el tipus de carmanyola que es compri. 

Cost econòmic 

aproximat: 

1,50€ 
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Per part de l’usuari A la planta de reciclatge Facilitat de 

reciclatge: 

  

Avantatges: És un sistema reutilitzable i per tant no es generen tants residus 

diàriament.  

Aquest producte permet mantenir els aliments tancats hermèticament 

fet que permet portar aliments sense que degoti, com fruita tallada. 

Es renta fàcilment ja que, en molts casos, es pot posar al 

rentavaixelles. 

Al ser rígid, es poden portar aliments delicats sense que es trenquin ni 

s’aixafin, com galetes. 

Pot tenir una vida útil llarga.  

Inconvenients: Al ser un producte rígid cal utilitzar una carmanyola que s’adapti a la 

forma de l’aliment, sobretot és complicat per als entrepans ja que, de 

vegades, l’entrepà no s’ajusta bé i es desmunta. (l’embotit queda per 

una banda i el pa per una altra).  

Al haver de portar-ho a casa desprès de la seva utilització, es queda 

brut a l’escola durant tot el dia, podent provocar males olors, sobretot 

a l’estiu. 

Els fet d’haver-ho de rentar pot causar alguna molèstia als usuaris.3 

1 Pot haver-hi amb diferent pes i mida. En aquests cas, les dades corresponen a la 

carmanyola que l’Ajuntament de Montcada va facilitar als alumnes de les escoles verdes del 

seu municipi.  

2 Amplada x llargada x alçada. Comptabilitzades amb la tapa posada. 

3 Respostes a les enquestes realitzades durant el treball de camp. 

 

 163



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

13.1.3. Paper d’alumini 

PAPER D’ALUMINI 

 

Descripció: 

Material d’un sol ús de color platejat, fàcilment adaptable a qualsevol tipus d’aliment. Es 

tracta d’un metall mal·leable i lleuger. Es compra en rotllos i es van trencant diferents 

trossos a mida que es necessiten.  

Pes (g) Mides (cm) Característiques: 

3 31 x 29 1 

Materials que el 

composen: 

Alumini 

Cost econòmic 

aproximat per 

cada 30 m: 

2,93€ 2 

Per part de l’usuari A la planta de reciclatge Facilitat de 

reciclatge: 

  

Avantatges: És 100% reciclable. 

Una vegada utilitzat, l’usuari queda lliure de portar volum i pes, ja que 

es llença al contenidor corresponent degut a que és un producte d’un 

sol ús. 

S’adapta a qualsevol tipus d’aliment i en conserva les seves propietats 

millor que altres embolcalls. 

Té un cost econòmic baix. 

Inconvenients: Tot i ser 100% reciclable, la majoria no es recicla i s’ha de consumir 

molts recursos per a fabricar-ne de nou. 

Al ser d’un sol ús, es generen molts residus. 

Es tracta d’un metall que té alguns efectes adversos en la salut. 

1 Llarga x amplada. 

2 Preu consultat a les botigues Caprabo del producte de la marca Albal per 30 m. 
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13.1.4. Paper film 

PAPER FILM 

 

Descripció: 

Material d’un sol ús, fàcilment adaptable a qualsevol tipus d’aliment. Es tracta d’un plàstic 

transparent, flexible i lleuger. Es compra en rotllos i es van trencant diferents trossos a mida 

que es necessiten.  

Pes (g) per les mides 1 Mides (cm)  Característiques: 

1  31 x 29 1 

Materials que el 

composen: 

Plàstic 

Cost econòmic 

aproximat cada 

30 m: 

1,67€ 2 

Per part de l’usuari A la planta de reciclatge Facilitat de 

reciclatge: 

  

Avantatges: És reciclable. 

És dels embolcalls més lleugers que hi ha. 

Una vegada utilitzat, l’usuari queda lliure de portar volum i pes, ja 

que es llença al contenidor corresponent degut a que és un producte 

d’un sol ús. 

S’adapta a molts tipus d’aliment. 

Té un cost econòmic baix. 

Inconvenients: Tot i ser reciclable, la majoria no es recicla. 

Al ser d’un sol ús, crea molts residus. 

1 Llargada per amplada. 

2 Preu consultat a les botigues Caprabo del producte de la marca Albal per 30 m. 
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13.1.5. Bosses de plàstic per a entrepans  

BOSSES DE PLÀSTIC PER A ENTREPANS 

 

Descripció: 

Petites bosses de plàstic on s’introdueix l’entrepà o altres tipus d’aliments a dins per tal de 

ser transportats.  

Pes (g) per cada 15 unitats Mides (cm) de cada unitat Característiques: 

24 24 x 17 1 

Materials que el 

composen: 

Plàstic 

Cost econòmic 

aproximat cada 

30 m: 

1,29 € 2 

Per part de l’usuari A la planta de reciclatge Facilitat de 

reciclatge: 

  

Avantatges: És reciclable. 

Una vegada utilitzat, l’usuari queda lliure de portar volum i pes, ja 

que es llença al contenidor corresponent degut a que és un producte 

d’un sol ús. 

Té un cost econòmic baix. 

Inconvenients: Tot i ser reciclable, la majoria no es recicla. 

Al ser d’un sol ús, crea molts residus. 

No s’adapta a tots els tipus d’aliments. 

1  Llargada x amplada. 

2 Preu consultat a les botigues “Caprabo” del producte de la marca Albal per 50 unitats. 

13.2. Comparació dels diferents embolcalls 

Per tal d’anar fent la comparació entre els diferents productes explicats anteriorment, es 

comparen primer els productes reutilitzables i desprès s’agafa la millor alternativa 

d’aquests i es compara amb els embolcalls d’un sol ús.  

Comparant el Boc’n Roll amb la carmanyola, s’observa que, per a embolicar els mateixos 

aliments, el Boc’n Roll és millor si es parla en temes de residus. Això és degut al baix pes 

que té respecte la carmanyola.   
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És important avaluar el pes de cada producte ja que el PROGREMIC té com a objectiu la 

reducció en pes dels residus en el percentatge explicat en l’apartat 7.3, és per aquest 

motiu que en aquest projecte es dóna tanta importància al pes dels residus. 

En pes, una carmanyola equival a 2.68 Boc’n Roll. Per tant, suposant que tenen una vida 

útil semblant, és millor utilitzar el Boc’n Roll, ja que una vegada inutilitzat es llença 

menys pes en residus. Tot i això, és cert que el Boc’n Roll no ha de perquè utilitzar-se 

per als mateixos fins que la carmanyola ja que, tot i que l’objectiu principal d’ambdós és 

protegir els aliments per tal de poder-los transportar, el Boc’n Roll no serveix per portar 

aliments com la fruita pelada que deixa anar suc. En canvi, la carmanyola sí serveix per a 

portar aquests tipus d’aliments. Per tant, el Boc’n Roll és millor per a transportar 

aliments secs d’una certa grandària però no serveix per a altres aliments per als quals cal 

continuar portant la carmanyola. 

D’altra banda, també cal comentar que el Boc’n Roll és més fàcil d’arreglar en cas de 

ruptura, ja que es tracta d’una tela que si es fa malbé pot ser cosida, d’un velcro que pot 

ser canviat i d’un plàstic, que en aquest cas, quan és trenca recomanable llençar-ho i 

reemplaçar-ho per un de nou. Tot i així, excepte en el cas del plàstic, les altres parts 

poden ser arreglades sense necessitat de reemplaçar-ho i, per tant de llençar-ho. 

Pel que fa a la carmanyola, en cas que es trenqui, hi ha poques possibilitats de reparar-

la. En la majoria dels casos cal comprar-ne una de nova. 

En canvi, en termes econòmics, 4.67 carmanyoles equivalen a un Boc’n Rolls (tenint en 

compte els preus aproximats de les fitxes anteriorment descrites). Per tant, 

econòmicament es compensa el fet que no es pugui arreglar. Evidentment, en temes de 

residus això és un inconvenient ja que és més barat però no és possible la seva reparació 

i per tant això desencadena a que es generin més residus.  

A continuació es presenta una fitxa resum on es comparen aquest dos embolcalls 

reutilitzables. 
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COMPARACIÓ BOC’N ROLL I CARMANYOLA 

  

 Carmanyola Boc’n Roll 

Pes (g) 121 45 

Preu (€): 1,50 7 

Durabilitat: Llarga durada Llarga durada 

Facilitat per adaptar-

se a la mida de 

l’aliment:  
  

Facilitat de 

reparació:   

Aliments que pot 

embolicar per a ser 

transportats: 

Aliments secs i humits Aliments secs 

Millor alternativa per 

als aliments comuns: 

 

 

Pel que fa al Boc’n Roll i el paper d’alumini, ambdós productes serveixen per portar 

aliments secs, és a dir, no serveixen per portar aliments amb alt contingut en suc o líquid 

com fruita tallada, ja que regalimaria i embrutaria. Tot i això, el fet de poder tallar la 

grandària que es necessiti, en el cas de l’alumini, permet a l’embolcall adaptar-se millor a 

la mida de l’aliment, ja que el Boc’n Roll tot i ser de mida regulable està limitat tant per 

aliments molt petits com per molt grans. 

Es pot observar que per a embolicar un entrepà com els que porten els alumnes de 

primària es necessiten, aproximadament, 3 grams d’alumini envers els 45 del Boc’n Roll. 

Així, un Boc’n Roll equival a 15 papers d’alumini. Per tant, en 15 vegades d’usar paper 

d’alumini ja s’assoleix el pes que fa un Boc’n Roll. Això, tenint en compte que el Boc’n 

Roll pot durar diversos anys, és un fet a tenir en compte en temes de residus, ja que el 

present projecte es basa en l’estudi de tècniques que permetin assolir els objectius del 

PROGREMIC en temes de reducció en pes dels residus. D’aquesta manera, teòricament, 

el Boc’n Roll és una bona alternativa per assolir-los. 

D’altra banda, en termes econòmics el Boc’n Roll costa 233 vegades més que un tros 

d’alumini equivalent al que usarien els alumnes de primària durant l’esmorzar. Els 

fabricants del Boc’n Roll asseguren que el seu producte dura més de 200 vegades amb ús 
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sever. Per aquest motiu, econòmicament, sembla que costen aproximadament el mateix 

ambdós productes, inclús pot sortir més econòmic un Boc’n Roll si es tracta amb cura i es 

reparen els petits desperfectes que pugui anar tenint el producte al llarg del temps. 

Al ser d’un sol ús, si l’alumini es trenca s’ha de llençar i agafar un altre tros, en canvi el 

Boc’n Roll és reparable fàcilment.   

COMPARACIÓ BOC’N ROLL I PAPER D’ALUMINI 

  

 Paper d’alumini Boc’n Roll 

Pes (g) 3 1 45 

Preu (€): 0,03 2 7 

Durabilitat: D’un sol ús Llarga durada 

Facilitat per adaptar-

se a la mida de 

l’aliment:  
  

Facilitat de 

reparació:   

Aliments que pot 

embolicar per a ser 

transportats: 

Aliments secs Aliments secs 

Millor alternativa per 

als aliments comuns: 

 

 

1 pes per a les mides 31 x 29 cm. 

2 Cos relatiu que equivaldria a les mides 31 x 29 cm. 

Quan es compara el Boc’n Roll amb el film, s’observa que ambdós productes serveixen 

per a aliments secs, tot i que el paper film, com es pot tallar el tros que es necessiti 

s’adapta millor a les mides de l’aliment, però d’altra banda, no queda tancat tant bé com 

en el cas de l’alumini sinó que moltes vegades l’aliment pot caure per un mal tancament 

d’aquest, fet equivalent al que passa amb el Boc’n Roll, que depenent de la mida de 

l’aliment pot caure’s.  

Un Boc’n Roll, en pes, equival a 45 papers film d’una mida aproximada a la que usen els 

alumnes de primària per a un entrepà. En termes econòmics, però, equival a 350 

embolcalls de film, per tant, en ús sever el Boc’n Roll és més car que el film tot i que un 

Boc’n Roll pot arribar a durar més de 350 vegades amb un bon ús d’aquest, sobretot si 

es van reparant els petits desperfectes que pugui anar tenint.  
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COMPARACIÓ BOC’N ROLL I PAPER FILM 

  

 Paper film Boc’n Roll 

Pes (g) 1 1 45 

Preu (€): 0,02  2 7 

Durabilitat: D’un sol ús Llarga durada 

Facilitat per 

adaptar-se a la 

mida de l’aliment:  
  

Facilitat de 

reparació:   

Aliments que pot 

embolicar per a 

ser transportats: 

Aliments secs Aliments secs 

Millor alternativa 

per als aliments 

comuns: 

 

 

1 pes per a les mides 31 x 29 cm. 

2 Cos relatiu que equivaldria a les mides 31 x 29 cm. 

Finalment, es compara el Boc’n Roll amb les bosses de plàstic per a entrepans. Les 

bosses de plàstic per a entrepans estan pensades per a entrepans, tal i com el seu nom 

indica. Amb Boc’n Roll en canvi es pot portar, a part d’entrepans, altres aliments secs.  

Un Boc’n Roll, equival a 30 bosses, en temes de pes. En el sentit econòmic, equival a 233 

bosses que, com ja s’ha comentat anteriorment, és equiparable a la vida útil d’un Boc’n 

Roll en ús sever. 

D’altra banda, les bosses són embolcalls d’un sol ús i per tant la seva reparació no és 

possible, mentre que el Boc’n Roll permet algunes reparacions. 
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COMPARACIÓ BOC’N ROLL I BOSSES DE PLÀSTIC PER ENTREPANS 

  

 Bosses de plàstic per 

entrepans 

Boc’n Roll 

Pes (g) 1,5 1 45 

Preu (€): 0,03  2 7 

Durabilitat: D’un sol ús Llarga durada 

Facilitat per 

adaptar-se a la 

mida de l’aliment:  
  

Facilitat de 

reparació:   

Aliments que pot 

embolicar per a 

ser transportats: 

Entrepans Aliments secs 

Millor alternativa 

per als aliments 

comuns: 

 

 

1 pes per a les mides 31 x 29 cm. 

2 Cos relatiu que equivaldria a les mides 31 x 29 cm. 
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14. Avaluació dels resultats 

En aquest capítol es fa una diagnosi dels resultats obtinguts. 

L’escola C1 és la que més alumnes té de totes les estudiades i és per aquest motiu que 

ha generat més residus en termes absoluts. A més, la gran quantitat de plàstic i bric 

utilitzats ha fet que també hagi estat la que més grams de residus per alumne i dia ha 

generat. Les proporcions dels diferents materials trobats indiquen que el rol de 

l’esmorzar que segueixen els alumnes del centre és el de portar pastes ja comprades i 

embolicades amb plàstic, que és el que ja porta l’aliment al comprar-ho, begudes o 

entrepans. A més, s’ha observat durant el treball de camp que molts alumnes acostumen 

a portar menjar i beguda, generant el doble de residus. Això s’ha observat també amb 

els resultats de les enquestes, ja que cap família a declarat portar sucs per esmorzar, tot 

i ser l’escola convencional amb major percentatge d’aquests, fet que fa pensar que la 

beguda no es porta exclusivament com a esmorzar sinó que és combinada amb alguna 

cosa per menjar. 

Pel que fa a la mitjana de grams d’alumini per alumne i dia, també és l’escola que més 

n’ha generat. El fet que sigui de les escoles amb menys alumnes que no esmorzen al 

centre no influeix en els resultats ja que no estan inclosos en el càlcul de la mitjana, i per 

tant aquest no és el motiu de tenir una quantitat relativa de residus elevada. Aquesta 

generació elevada de residus per alumne pot ser deguda a que el nivell socio-econòmic 

de les famílies del centre és una mica superior al de les famílies dels altres dos centres 

convencionals mostrejats, ja que a més nivell socio-econòmic, majors residus inorgànics 

acostumen a generar-se. 

Tot i això, la generació de residus absoluta es veu incrementada degut a que és de les 

escoles amb menys utilització d’embolcalls reutilitzables a més, de tenir un número 

mínim d’alumnes que no esmorzen a l’escola i, per tant, quasi tots els alumnes de 

l’escola generen residus diàriament, mentre que en altres centres els alumnes que no 

esmorzen a l’escola no generen residus. 

L’escola C2, genera una quantitat majoritària d’alumini. Això indica que el rol de 

l’esmorzar en aquesta escola és la de portar entrepans o aliments que o bé es preparen a 

casa o bé no es compren en embolcalls individuals.  

Aquest centre és el que menys residus absoluts ha generat de les escoles convencionals 

tot i que també és el que menys alumnes té i, per tant, no és una dada significativa. En 
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canvi, la mitjana de grams de residus per alumne i dia ho és, essent també la més baixa 

de les tres escoles i amb una desviació estàndard més baixa, fet que indica que és la que 

menys ha variat al llarg dels dies.  

Pel que fa a la mitjana d’alumini per alumne i dia és també la que menys alumini ha 

generat, això ve influenciat per l’alt percentatge d’utilització d’embolcalls reutilitzables 

que té el centre, tenint en compte que es tracta d’una escola convencional i que l’escola 

no ha facilitat als alumnes aquests embolcalls reutilitzables.  

Els resultats de les enquestes per aquest centre són concordants amb els resultats 

obtinguts amb el treball de camp, exceptuant els brics, ja que cap família ha admès 

portar-ne.  

L’escola C3, té també un percentatge molt elevat d’alumini, indicant, com en el cas de 

l’escola C2, que el rol en l’esmorzar és de portar entrepà.  

Aquest centre es troba amb una generació semblant a l’escola C2, però genera una mica 

més, tant en termes absoluts com en la mitjana de grams per alumne i dia. Tot i que la 

mitjana de grams per alumne i dia sigui semblant, és l’escola amb una desviació 

estàndard més elevada i per tant, és la que més variació presenten els seus resultats. 

Això és degut, en part, a que els dimecres es fa a l’escola el dia de la fruita en dos dels 

quatre cicles que s’imparteixen al centre, fet que fa disminuir considerablement els 

residus que es generen. Aquesta disminució es pot observar més clarament amb la 

generació d’alumini. Val a dir, que aquesta escola és la que menys percentatge 

d’utilització d’embolcalls reutilitzables ha presentat i, aquest, augmenta gràcies als dies 

en que els alumnes han de portar fruita, ja que en aquests s’observa un clar increment 

de la seva utilització.  

El percentatge de famílies que afirma portar diàriament alumini és més elevat que el que 

realment s’ha obtingut mitjançant el treball de camp. Això, pot estar influenciat pel tema 

que molt poques famílies han afirmat portar brics a l’escola, fet que fa variar els 

percentatges, a més, una cosa és el que es faci normalment i una altra el fer-ho cada 

dia, tot i que s’acostumi a tenir una rutina, de tant en tant es canvien els hàbits per 

diferents circumstàncies i el que passa a la realitat acostuma a ser lleugerament diferent 

que en la teoria.  

Els resultats de les enquestes de l’escola V1, concorden amb els obtinguts amb el treball 

de camp, excepte en el cas dels brics, com passa en totes les altres escoles.  

El rol de l’esmorzar sembla ser, com en l’escola C1, portar aliments per menjar 

juntament amb alguna cosa per beure. Això s’observa per la gran quantitat de residus 

que es generen a l’escola tot i ser una escola verda.  

 173



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

En totes les escoles és important, també, que es vigili el tema de les festes, però en les 

escoles verdes s’ha de tenir una especial cura, ja que en un dia de festa que s’utilitzin 

gots i plats de plàstic d’un sol ús pot arribar a triplicar la quantitat de residus que es 

generen en un dia normal. Això, s’ha vist en aquesta escola ja que dos cop l’any fan una 

xocolatada on es reparteix un got de plàstic i un tovalló de paper a cadascun dels 

alumnes. El treball de camp va coincidir amb un d’aquests dies i, tot i no ser un dia 

significatiu del que passa habitualment a l’escola, no s’ha inclòs a l’hora de fer els càlculs,  

però ha servit per tenir aquest fet present.  

Pel que fa a l’escola V2, hi ha més gent que afirma portar sempre la carmanyola que la 

que s’ha observat en el treball de camp. Tot i això, els resultats són força semblants als 

que s’han vist excepte en el cas dels brics. El fet de ser l’escola que més mètodes 

reutilitzables utilitza, pot ser degut a que l’escola V1 porta més temps fent la formació 

per ser escola verda i per tant, fa més temps que els hi van repartir la carmanyola. Això 

pot fer que alguns alumnes l’hagin perdut i que d’altres s’hagin cansat una vegada portat 

algun temps.  

Dels resultats obtinguts es pot observar que les escoles convencionals generen més 

residus que les escoles verdes mostrejades tot i que aquest fet ve influenciat, en gran 

mesura, degut a que totes les escoles convencionals tenen més alumnes que les escoles 

verdes. Per tant, conèixer els grams de residus absoluts per a cada tipus d’escola no és 

representatiu. Per tal d’aconseguir comparar un tipus d’escoles amb l’altre s’han calculat 

els grams de residus per alumne i dia de cada escola. Fent aquesta comparació, es pot 

observar que la diferència entre escoles convencionals i escoles verdes no és significativa 

ja que hi ha escoles convencionals amb un pes semblant de residus als que generen les 

escoles verdes (taula 14.1). 
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Mitjana dels residus generats per les 

escoles convencionals 

(g de residus/ alumne·dia) 

Mitjana dels residus 

generats per les escoles 

verdes 

(g de residus/ 

alumne·dia) 

 

C1 C2 C3 V1 V2 

Mitjana 

aritmètica 

3.55 2.14 2.27 2.30 1.24 

Desviació 

estàndard 

0.37 0.28 0.64 0.39 0.38 

      

Taula 14.1. Mitjana dels grams de residus per alumne i dia per a totes les escoles mostrejades. Font: 

Elaboració pròpia.   

Aquest fet ve determinat, en part, pel tipus de materials usats. Ja que, els envasos per 

portar líquid pesen més que els que són per portar menjar, tal i com es mostra a la taula 

14.2, cal aclarir que els pesos d’aquesta taula són els pesos que més comunament s’ha 

trobat durant el treball de camp. 

 Paper Film Paper 

d’alumini 

Bric Bosses de 

plàstic 

per a 

entrepans 

Paquet 

d’un 

Donut 

Pot de 

plàstic 

per a 

begudes 

Pes (g) 3 1 3 9 1,5 6 7 

        

Taula 14.2. Mitjana de pesos dels embolcalls trobat més comunament durant el treball de camp. Font: 

Elaboració pròpia. 

Així, a la taula 14.3. es mostren els resultats, per a cadascuna de les escoles, en 

percentatges dels tipus de residus generats. S’ha combinat el plàstic i el bric, ja que són 

les dues fraccions que contenen els productes que més pesen, tot i que es tracta d’una 

fracció molt variable perque també queden inclosos el film i altres bosses de plàstic amb 

un pes baix. El paper i l’alumini s’han ajuntat perquè ambdós serveixen per a portar 

aliments per menjar i tenen un pes semblant, a més acostumen a anar units, ja que els 

alumnes solen portar, amb l’alumini, un tros de paper de cuina. Finalment, s’ha posat el 

percentatge d’alumnes que porta embolcalls reutilitzables i que no esmorzen a l’escola.  
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D’aquesta manera es pot observar que les escoles amb una mitjana de grams per 

alumne més elevada són aquells que tenen un percentatge de generació de plàstic i bric 

més elevat, és a dir, l’escola C1 i l’escola V1. Això es posa de manifest, ja que tot i que 

l’escola C3, és la que menys embolcalls reutilitzables ha usat i més percentatge d’alumne 

que no esmorzen a classe té, no és la que més residus per alumne i dia ha generat, ja 

que ha estat superada per l’escola C1 i V1.  

Pel que fa a l’escola V1, tot i que el percentatge de brics sembli semblant al de l’escola 

C3, cal recordar que si es miren només els residus, la seva generació de brics i plàstic és 

del 74% (figura 12.34), per tant el pes que això suposa fa que augmenti 

considerablement el pes absolut.   

D’altra banda, la utilització d’embolcalls reutilitzables també marca una diferència per a 

escoles amb el mateix percentatge de utilització de plàstic i brics, ja que l’escola C2 i la 

V2, tot i tenir el mateix percentatge de plàstic i brics, l’escola V2 ha substituït molts dels 

embolcalls de paper i alumini per reutilitzables fent que la seva mitjana de grams per 

alumne i dia sigui molt inferior a la de l’escola C2 (quasi d’un gram). A més, a la figura 

12.6 on es mostren els resultats, segons el dia de la setmana, dels grams per alumne i 

dia, s’observa que els dimecres, és a dir els dies 3 i 8 del treball de camp, es generen 

menys residus que la resta de dies. Això es deu al fet que per cicle infantil i cicle inicial es 

fa el dia de la fruita. El fet d’haver de portar fruita a l’escola, sobretot en el cas dels més 

petit fa que es promogui la utilització dels embolcalls reutilitzables i, per tant, corrobora 

el fet que portar embolcalls reutilitzables fa disminuir la quantitat de residus generats. 

Això, encara es veu més clar amb la quantitat d’alumini generat (figura 12.9) on els dies 

3 i 8 del treball de camp són els que presenten una menor generació d’alumini. 

Percentatge de residus generats Percentatge de residus 

generats 
 

C1 C2 C3 V1 V2 

Plàstic i brics 41 18 25 28 16 

Paper i 

alumini 

47 49 56 10 17 

Reutilitzables 12 28 11 57 64 

Altres 0 0 3 0 0 

No esmorzen 0 5 5 5 3 

      

Taula 14.3. Percentatge d’embolcalls utilitzats a les diferents escoles. Font: Elaboració pròpia.   
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D’altra banda, s’ha vist, per a la majoria de les escoles, un comportament de disminució 

dels residus estudiats a mida que passaven els dies de treball de camp, tal i com s’ha vist 

en el capítol anterior a les figures 12.7, 12.8, 12.9 i 12.37. En la única escola on no es 

veu una disminució és a l’escola V2 (figura 12.38) que és, precisament, la que més 

embolcalls reutilitzables utilitza. El fet que quasi totes les escoles disminueixin els seus 

residus a mida que passen els dies de treball de camp, pot indicar que els alumnes al 

veure’s controlats tendeixen a modificar lleugerament el seu comportament en la direcció 

que s’espera que assoleixin. Un altre fet influenciant, és que els alumnes tenen curiositat 

i els mestres els hi han informat la raó de la realització del projecte, fent educació 

ambiental sobre perquè és important la minimització dels residus. Això, també fa que els 

alumnes prenguin consciència sobre el tema. 

Pel que fa a l’alumini, es pot observar que les escoles verdes on els alumnes utilitzen 

embolcalls reutilitzables, tenen una generació d’aquest material molt més baixa que les 

escoles convencionals on la utilització d’embolcalls reutilitzables és baixa (taula 14.4). 

Per tant, així com en els residus no s’observava una disminució en quant al pes dels 

residus en les escoles verdes, en el cas de l’alumini sí que hi ha una diferència 

significativa en quant al pes de la seva generació. Aquí, es posa de manifest el canvi 

realitzat pels alumnes de les escoles verdes d’utilitzar paper d’alumini vers utilitzar els 

mètodes reutilitzables dels que disposen.  

Grams d’alumini per alumne i dia  

C1 C2 C3 V1 V2 

Mitjana 1,34 1,12 1,24 0,06 0,26 

Desviació 

estàndard 

0,16 0,18 0,23 0,04 0,07 

      

Taula 14.4. Percentatge d’embolcalls utilitzats a les diferents escoles. Font: Elaboració pròpia.   

Pel que fa a l’hàbit en l’esmorzar diferenciat pels diferents cicles, es pot observar a les 

taules 12.10, 12.11 , 12.12, 12.24 i 12.25, que en 4 de les 5 escoles mostrejades, els 

alumnes més grans són els que menys esmorzen a l’escola. La única escola que no 

compleix aquest perfil és l’escola C1, que a més, és la que presenta un percentatge més 

baix d’alumnes que no esmorzen a classe. Pel que fa a l’ús dels diferents tipus 

d’embolcalls no s’han trobat pautes tant marcades com en el cas anterior. Tot i això, a 

les escoles convencionals els embolcalls reutilitzables són més utilitzats pels alumnes 

més petits, aquest fet pot estar relacionat amb que els alumnes d’educació infantil 

esmorzen a classe i poden portar carmanyola sense que els hi destorbi al pati. Un altre 

fet que també pot influenciar és que els alumnes més grans acostumen a decidir més els 
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aliments que es porten a l’escola, mentre que els alumnes més petits porten el que els 

pares els hi posen, fent que moltes vegades els alumnes més petits són els que més 

fruita mengen i normalment l’han de portar pelada i tallada degut a que són alumnes 

molt petits que no saben fer-ho per ells mateixos. Tenint en compte que la fruita tallada 

és recomanable portar-la en un recipient tancat hermèticament per tal que no vessi, això 

influeix a l’hora de portar embolcalls reutilitzables. Les escoles verdes avaluades mostren 

resultats contradictoris entre elles, ja que mentre a  la V1, hi ha menys ús de 

reutilitzables per als alumnes més petits, a la V2 són els alumnes més grans els que 

presenten un menor ús d’aquests. Això, s’explica ja que l’escola V1 al portar més temps 

amb la formació d’escola verda, són els alumnes més grans els que tenen més 

consciència al respecte i les famílies porten més anys parlant amb els professors de 

l’escola al respecte. Els alumnes de l’escola V2 segueixen, encara el patró de les escoles 

convencionals.   

Per tant, sense fer cap modificació en la conducta dels alumnes, al menys 

intencionadament, ja s’observen alguns resultats, com és el fet que fer el dia de la fruita 

en una escola convencional, promou la utilització d’embolcalls reutilitzables i alhora, això, 

fa disminuir la quantitat de residus generats. A més, també fa disminuir 

considerablement la quantitat d’alumini perquè la fruita es porta pelada i trossejada o es 

porta la peça sencera i no s’acostuma a embolicar amb alumini, o si més no, no és 

l’embolcall més aconsellable per portar-la, ja que com ja s’ha dit abans la fruita ja pelada 

i trossejada o la que és tova, acostuma a portar-se en una carmanyola i la majoria de les 

fruites dures si es porten senceres, es porten sense embolcall.   

Pel que fa al reciclatge a la llar, s’ha observat que perquè els nens vagin a escoles verdes 

no vol dir que a casa es recicli més, ja que el percentatge més baix de reciclatge s’ha 

trobat precisament a l’escola V1, que és la que porta més anys amb la formació. És cert, 

que moltes de les famílies que admetien no reciclar a casa es queixaven de la 

inexistència de contenidors de recollida selectiva a prop de casa seva. Per tant, potser 

primer s’hauria de solucionar aquest problema abans de jutjar les ganes de reciclar i la 

consciència ambiental de les famílies. 

En aquesta línia, també es veu que les fraccions més separades són les de plàstic, paper 

i vidre, en tots els casos. Aquest fet és degut, probablement, a què s’han fet campanyes 

de sensibilització durant molts anys i els contenidors acostumen a estar a prop de casa. 

Pel que fa a l’orgànica, com s’ha començat més tard a separar sembla que costa una 

mica més. Mentre que els olis, els cartutx de tinta, etc, com s’han de portar a la 

deixalleria i, per tant, l’usuari és qui s’ha de desplaçar fins allà són les fraccions menys 

reciclades. En el cas dels olis, també s’han trobat comentaris d’algunes famílies que no 

saben com reciclar-ho i per aquest motiu no ho fan.  
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A l’escola C1, un 88% de les famílies afirma preparar l’esmorzar dels alumnes a casa, fet 

que distorsiona amb els resultats obtinguts, ja que s’ha trobat molt percentatge de brics i 

plàstic, enfront el paper i l’alumini. Això, s’explica a que els percentatges del treball de 

camp es basen en el pes obtingut i no a les unitats trobades, mentre que les enquestes 

es basen en la unitat. A més, aquí també es posa de manifest que els alumnes porten 

dos tipus d’aliments, un per menjar i un per beure, ja que cap família ha mencionat els 

sucs. 

Les escoles C2 i C3, per la seva banda, han donat resultats força semblants, fet que 

concorda als resultats de generació de residus, ja que ambdós han obtingut percentatges 

de generació semblants. La major proporció de fruita a l’escola C3, pot estar relacionada 

amb el dia de la fruita que es fa cada dimecres a l’escola, incitant a les famílies a posar-

la per esmorzar.  

Les escoles V1 i V2, també tenen resultats semblants, ja que la majoria prepara 

l’esmorzar a casa, i és que exceptuant els brics, tenen uns percentatges de generació de 

les diferents fraccions semblant i tot i que l’alumini sigui molt inferior a l’escola V1, al fer 

ús de les carmanyola no és una fracció molt significativa ja que les carmanyola 

reemplacen aquest mètode. 

Per a les tres escoles, les famílies estarien disposades a utilitzar mètodes reutilitzables i 

si no ho fan és bàsicament perquè no en coneixen cap o, els que coneixen, no els hi 

semblen còmodes. Quan la gent parla que no els hi semblen còmodes, bàsicament, 

parlen de la carmanyola ja que és l’embolcall reutilitzable més conegut i menys apreciat, 

degut a la seva rigidesa i el gran volum que ocupa.  

Dels que afirmen que no utilitzarien mètodes reutilitzables, la majoria és per la comoditat 

que ofereixen els mètodes convencionals, ja que són mètodes que s’adapten molt bé a 

quasi tots els aliments que els alumnes acostumen a portar a l’escola i una vegada 

utilitzat es llença i s’obliden d’ell. Un altre motiu, tot i que en menor percentatge 

assegura que compra l’esmorzar i per tant, no els hi és possible la utilització d’aquests. 

Respecte a la coneixença dels embolcalls reutilitzables, quasi totes les famílies o bé no en 

coneixen cap o bé coneixen la carmanyola. Sobretot a l’escola C2, la coneixença de la 

carmanyola és elevada, un 60%, degut a que des de l’escola es recomana la seva 

utilització en els cursos d’educació infantil. 

Quasi ningú considera la cantimplora o el “termo” com un embolcall vàlid per a ser usat 

pels alumnes tot i que hi ha adults que els usen diàriament.  

A més, es consideren com embolcalls reutilitzables materials com el paper de diari, les 

bosses de plàstic per a entrepans o les bosses de paper tot i que no hagin estat fabricats 

per a tenir aquest ús. En el cas del paper de diari no s’hauria d’utilitzar ja que no és 
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higiènic degut a la tinta que té i que al no ser un producte fet per a posar-hi aliments no 

ha seguit les vies higienico-sanitàries adequades. Les bosses de plàstic i de paper, es 

consideren embolcalls d’un sol ús, ja que el fabricant no aconsella la reutilització, degut a 

que el material no està preparat per a reutilitzar-ho i va perdent les seves propietats. 

Sobretot a l’escola C3, la utilització i coneixement de les bosses de plàstic, és més 

elevada degut a un treball realitzat a certes classes del centre com a material didàctic 

pels mateixos alumnes, on es calculava la quantitat de residus que s’estalviarien, 

teòricament, si tots ells utilitzessin les bosses de plàstic per a entrepans.  

Amb les enquestes s’ha observat també, que la gent acostuma a confondre el terme 

reutilitzable amb menys contaminant. Ja que, hi ha famílies que posen el paper de cuina 

com a reutilitzable, fent esment en que contamina menys que l’alumini i el plàstic. A 

més, s’ha observat que molta gent està molt involucrada en el tema del reciclatge però hi 

ha desconeixença en la minimització dels residus, això està lligat amb les campanyes 

impulsades fins al moment que han estat molt encaminades al reciclatge i fins fa poc no 

es va començar amb la política de la minimització dels residus.     

Els percentatges d’utilització de la carmanyola que s’ha obtingut amb les enquestes és 

superior que el trobat amb el treball de camp, un 85% de les famílies de l’escola V1 

assegura utilitzar sempre una carmanyola, ja sigui la del centre o una de pròpia, mentre 

que els resultats al treball de camp han donat un percentatge del 57%. A l’escola V2, 

97% asseguren usar una carmanyola enfront al 64% trobat en el treball de camp. A les 

famílies de les escoles verdes se’ls ha informat sobre la necessitat d’utilitzar la 

carmanyola i saben quin seria el comportament correcte, tot i que a la pràctica no es 

practiqui tant com s’hauria de fer, segurament aquest és el motiu de l’alt percentatge de 

gent que ha respost que utilitza la carmanyola. 

Dels que no utilitzen la carmanyola un 18% de les famílies de l’escola V1 asseguren que 

compren l’esmorzar, mentre que a l’escola V2 cap família diu comprar l’esmorzar. Això, 

pot fer augmentar els residus de l’escola V1 ja que alguns embolcalls de plàstic pesen 

molt. 

Pel que fa a l’efectivitat del Boc’n Roll, s’ha observat una disminució dels residus de 

l’escola en termes absoluts de 1208 grams per setmana, a més de 1.05 grams per 

alumne i dia (taula 14.5). 
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Situació prèvia Situació amb Boc’n Roll 
 

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 

Grams de 

residus 

generats 

2794 2364 1174 1393 1548 

Mitjana de 

grams de 

residus per 

alumne i dia 

2,64 1,99 1,34 1,35 1,35 

Percentatge 

utilització 

reutilitzables 

(%) 

7 56 57 52 

     

Taula 14.5. Comparació entre la situació prèvia i la situació amb el Boc’n Roll. Font: Elaboració pròpia. 

A més, s’ha observat una disminució en el percentatge de paper d’alumini mentre que les 

altres fraccions han augmentat lleugerament, no perquè hagi augmentat la seva 

utilització sinó que al haver menys paper d’alumini, les altres fraccions, tot i haver 

disminuït també, han guanyat pes en el percentatge (taula 14.6). La única fracció que no 

ha disminuït ha estat la dels brics, que manté els seus grams de residus igual que en la 

fase prèvia.  

 Situació prèvia Situació amb Boc’n Roll 

Paper 249 206 

Alumini 1493 516 

Plàstic 493 311 

Brics 333 337 

   

Taula 14.6. Comparació de la mitjana de grams per setmana per a cada fracció de residus. Font: 

Elaboració pròpia. 

En el cas de la segona fase, no s’observa una tendència ni de disminució ni d’augment 

dels residus a mida que passen els dies de treball de camp. Mentre que a la situació 

prèvia sí que es veia una tendència de disminució. Això pot ser degut a que els alumnes 

amb més preocupació envers el medi ambient eren els que en la primera fase es sentien 
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més incòmodes portant residus a classe sabent que estaven sent controlats, mentre que 

a la segona fase eren els que portaven el Boc’n Roll. Tot i que a la segona fase no es vegi 

un augment dels residus val a dir, que al llarg que passaven els dies es veien més nens 

que havien perdut el Boc’n Roll o que el provaven i no els hi agradava i, per tant 

deixaven d’utilitzar-ho. Aquest fet, es posa de manifest al comprovar la utilització del 

paper d’alumini que, a diferència dels residus en general, sí que ha anat patint un 

augment d’ús al llarg dels dies de la segona fase (figura 12.65). Així com també, 

s’aprecia a la taula 14.7, on es mostra l’hàbit en l’esmorzar. Tal i com s’observa, s’ha 

passat de només un 7% d’ús d’embolcalls reutilitzables durant la fase prèvia, a un 56% 

per la primera setmana, baixant fins al 46% de la última setmana d’estudi.  

 Fase prèvia 
1a setmana 

amb Boc’n Roll 

2a setmana 

amb Boc’n Roll 

3a setmana 

amb Boc’n Roll 

Utilització 

d’embolcalls 

d’un sol ús 

(%) 

86 35 45 45 

Ús 

d’embolcalls 

reutilitzables 

(%) 

7 56 47 46 

No esmorzen a 

classe (%) 
7 9 8 9 

     

Taula 14.7. Percentatge per a cada hàbit en l’esmorzar de les diferents fases del treball de camp. 

Font: Elaboració pròpia. 

En quant a les diferències de l’hàbit en l’esmorzar pels diferents cicles, no s’ha observat 

canvis de conducta en termes generals de comparació entre cicles, ja que tant a la fase 

prèvia com a la segona fase els alumnes de cicle superior són els que menys esmorzen a 

classe, metre que els alumnes més petits segueixen utilitzant més els embolcalls 

reutilitzables que els seus companys més grans. 

Les enquestes realitzades desprès de la utilització del Boc’n Roll van obtenir un 

percentatge de participació del 49%, que és semblant al obtingut a les altres enquestes 

realitzades a les diferents escoles. En aquesta enquesta es va comprovar que a les 

famílies els hi ha interessat l’estudi amb una conformitat d’aquest del 96%.  

La utilització diària del Boc’n Roll que han afirmat les famílies és superior (61%) al real 

de mitjana que s’ha calculat al llarg de les tres setmanes d’estudi (49%). Tot i això, es 
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mostra un 4% de famílies que afirmen que els alumnes han perdut el Boc’n Roll durant 

les tres setmanes que va durar l’estudi. Tot i no ser un percentatge molt elevat, s’ha de 

tenir en compte el poc temps transcorregut des que es van entregar fins que es va fer 

aquesta enquesta (aproximadament un mes).  

Amb l’enquesta també s’ha vist que els aliments més embolicats amb el Boc’n Roll han 

estat entrepans (en un 63%) i en menor mesura galetes (15%), fruita (10%) i pastes 

(4%), tal i com es mostra a la figura 12.69. Això, concorda amb el tipus d’alimentació 

que els alumnes ja tenien abans de la introducció del Boc’n Roll, ja que la majoria ja 

menjava entrepans, per tant no s’han modificat els hàbits dels aliments sinó simplement 

la manera de portar-ho a l’escola. 

Per tal de conèixer millor les avantatges i els inconvenients d’aquest producte, es va 

preguntar, directament, i en una pregunta oberta, a les famílies, obtenint diferents 

opinions. Les avantatge més nombrades van ser que és bo per al medi ambient, el fet 

que sigui reutilitzable i que és pràctic.  

Els inconvenients van ser que hi ha aliments per als que no serveix com la fruita tallada, 

o per a qualsevol tipus d’aliment petit, ja que es cauen, a part d’aquells aliments que es 

compren embassats individualment i no els hi cal cap embolcall extra. Un altre 

inconvenient molt mencionat va ser el fet que s’hagi de rentar, tot i que per a això no hi 

ha solució possible ja que aquest és un efecte de que sigui reutilitzable. Alguns pares no 

consideren higiènic el fet que s’hagi d’anar rentant i quedi l’embolcall brut a la motxilla 

dels alumnes tot el dia.  

La majoria dels alumnes, però volen portar-ho a l’escola.   
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15. Resum dels escenaris idonis segons possibilitats 

En aquest capítol s’ofereixen solucions personalitzades per a cada escola per tal de 

disminuir els residus que generen diàriament.  

15.1. Escola convencional 1 (C1) 

Al ser l’escola que més residus ha generat durant el treball de camp seria necessari 

prendre diverses mesures que, com a mínim, fessin disminuir els residus fins al nivells 

trobats a les altres escoles. 

L’aplicació de qualsevol de les propostes descrites al capítol 11 tindria un efecte positiu 

sobre la reducció d’embolcalls al centre, tot i això, es proposen algunes com les més 

efectives en aquest cas. 

La proposta més recomanable és, ja que disposen de cuina a l’escola, que es distribuís 

l’esmorzar des de la pròpia escola. Comprant a l’engròs es generen menys residus, a més 

de poder realitzar una dieta saludable pels alumnes. Tot i que és la mesura més efectiva, 

també és la més complicada de realitzar, ja que les famílies dels alumnes hauran 

d’abonar la quantia que suposi aquesta activitat. A més, la organització i distribució s’ha 

de fer correctament i això suposa una feina extra per al professorat i la direcció del 

centre.  

Com s’entén que és una mesura complicada de dur a terme, s’aconsellen diverses 

alternatives més senzilles que es poden aplicar. Una d’elles és limitar l’ús de brics a 

l’escola, és a dir prohibir portar sucs i begudes per esmorzar, ja que l’escola disposa de 

fonts amb aigua i els alumnes poden refrescar-se amb elles, això és de vital importància 

en aquesta escola en particular, ja que el model d’esmorzar és de portar beguda i 

menjar, generant el doble de residus. En aquesta secció només es proposa que l’escola 

informi a les famílies i als alumnes de les seves avantatges i dels diferents tipus que es 

poden trobar al mercat, entenent que el més convenient seria una distribució a tots els 

alumnes per part de l’Ajuntament o d’algun altre organisme.  

Paral·lelament seria aconsellable el foment de la utilització d’embolcalls reutilitzables, 

explicant als pares i alumnes de les avantatges de la seva utilització, així com posar-los a 

l’abast de les famílies fent que es puguin comprar a l’escola igual que compren el xandall 
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i altres elements de l’escola. En aquest cas, seria l’AMPA qui ho organitzés i ho posés a la 

venda.    

En combinació de les darreres dues propostes es recomana seleccionar un o dos dies de 

la setmana per realitzar el “dia de la fruita”, d’aquesta manera es fomenta l’ús de la 

carmanyola i del no embolcall. 

15.2. Escola convencional 2 (C2) 

Aquesta ha estat l’escola convencional amb una menor generació de residus i una major 

utilització d’embolcalls reutilitzables. Això, juntament amb el fet que promouen la 

carmanyola als cursos amb alumnes més petits fa que estiguin en una bona situació en el 

tema de residus. Malgrat tot, es recomanen algunes mesures que es poden fer per tal de 

reduir encara més la seva generació. 

La proposta més recomanable és, ja que disposen de cuina a l’escola, que es distribuís 

l’esmorzar des de la pròpia escola. Comprant a l’engròs es generen menys residus, a més 

de poder realitzar una dieta saludable pels alumnes. Tot i que és la mesura més efectiva, 

també és la més complicada de realitzar, ja que les famílies dels alumnes hauran 

d’abonar la quantia que suposi aquesta activitat. A més, la organització i distribució s’ha 

de fer correctament i això suposa una feina extra per al professorat i la direcció del 

centre.  

Com s’entén que és una mesura complicada de dur a terme, s’aconsellen diverses 

alternatives més senzilles que es poden aplicar. 

És l’escola amb major ús d’embolcalls reutilitzables de les tres escoles convencionals 

mostrejades, però això es redueix, pràcticament, a l’elevada utilització que en fan els 

alumnes de cicle infantil i inicial. És per aquest motiu, que seria convenient ampliar 

l’abast de la utilització d’embolcalls reutilitzables per als alumnes més grans. Ja que des 

de petits l’escola els hi ensenya els bons hàbits, és interessant que aquests continuïn i 

l’escola no deixi que es perdin amb els anys. És per aquest motiu que es recomana  

posar-los a l’abast de les famílies fent que es puguin comprar a l’escola igual que 

compren el xandall i altres elements de l’escola. En aquest cas, seria l’AMPA qui ho 

organitzés i ho posés a la venda amb la col·laboració del centre, explicant als pares i 

alumnes de les avantatges de la seva utilització. 

A més, seria també convenient, o bé prohibir els sucs i batuts a l’escola o l’ús de la 

cantimplora per a tots els alumnes de l’escola per tal que portin les begudes. Aquestes 

podrien ser venudes per l’AMPA igual que en el cas dels embolcalls reutilitzables.  

 

 185



Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars i reducció de l’alumini 
 

15.3. Escola convencional 3 (C3) 

Al no disposar de cuina pròpia és més complicat poder repartir l’esmorzar des de l’escola 

ja que ha de ser l’Ajuntament qui contracti un servei de càtering per a aquesta activitat.  

És per aquest motiu, que s’ha de fomentar l’ús d’embolcalls reutilitzables. Es recomana 

fomentar la carmanyola per als alumnes que esmorzen a l’aula, és a dir, per cicle infantil, 

i l’ús de Boc’n Roll o similar per als altres cursos. L’AMPA podria posar a disposició dels 

alumnes aquests productes juntament amb la venda dels xandalls de l’escola, ja que hi 

ha marques que personalitzen els embolcalls i es pot posar el logotip de l’escola. A més, 

per part de l’escola cal fer un seguiment dels alumnes que utilitzen els embolcalls 

reutilitzables i fomentar el seu ús.  

15.4. Escola verda 1 (V1) 

Aquesta escola, tot i portar tres anys amb la formació d’escola verda, ha generat més 

residus que dues de les escoles convencionals mostrejades. Això, indica que tot i que la 

utilització de carmanyoles és molt superior, els residus generats pesen més. Per tant, 

caldria tenir un major control de la utilització de la carmanyola, ja que el percentatge 

d’utilització no era majoritari. A més, caldria fer incidència en els líquids que porten els 

alumnes, ja que els brics i els plàstics per portar begudes són dels embolcalls més 

pesats. D’aquesta manera, seria convenient, o bé prohibir portar sucs i begudes a 

l’escola o bé fomentar l’ús de la cantimplora, ja que disposen dels recursos i de l’hàbit de 

portar les carmanyoles, l’ús de la cantimplora seria similar. 

També, és interessant, en aquesta escola, la realització del dia de la fruita un parell de 

dies per setmana, aprofitant la costum de l’ús de la carmanyola per portar fruita a 

l’escola, és senzill i ajuda a que l’ús d’aquesta augmenti i a que es fomenti també el no 

embolcall. 

D’altra banda, és molt important que durant les festes que celebren a l’escola mitjançant 

una xocolatada popular o qualsevol altre aliment que es reparteixi des de l’escola no 

s’usin plats, gots, etc d’un sol ús, perquè tota la feina que es fa durant l’any de 

minimització de residus es perd en un sol dia, ja que s’arriba a generar quasi unes 7 

vegades més que el generat de mitjana, un dia normal.   

15.5. Escola verda 2 (V2) 

Aquesta escola és la que menors residus ha generat al llarg del treball de camp. Això, és 

gràcies l’ús generalitzat de carmanyoles, tot i que no tots en portin.  
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Una manera de generar encara menys residus, seria que des de l’escola es repartís 

l’esmorzar als alumnes, així comprant a l’engròs es generen menys residus. A més, 

l’escola disposa de cuina pròpia, fet que facilita aquesta tasca. Tot i això, aquesta és una 

activitat complicada de realitzar. 

Tot i que l’escola ja fa el dia de la fruita, aquesta activitat no es controla massa i els 

alumnes no ho respecten, és per aquest motiu que se’ls recomana recuperar aquest dia, 

amb una major implicació dels professors que recordin als alumnes que han de portar la 

fruita el dia que toca, perquè es tracta d’una activitat que fomenta l’ús de la carmanyola i 

el no embolcall. 

A més, seria convenient, o bé prohibir portar sucs i begudes a l’escola o bé fomentar l’ús 

de la cantimplora, ja que disposen dels recursos i de l’hàbit de portar les carmanyoles i 

l’ús de la cantimplora seria similar. 
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Estudi dels residus que es generen en els embolcalls dels esmorzars 

En aquest bloc s’expliquen les conclusions que s’obtenen desprès de l’elaboració del 

projecte, així com les propostes de millora que es podrien realitzar en estudis posteriors. 

16. Conclusions 

La generació dels residus dels esmorzars a les escoles és un tema important a tractar ja 

que es tracta de residus no relacionats amb les activitats diàries lligades al pla d’estudis i 

per tant hi ha una manca de gestió a les escoles convencionals, que fa que tots els 

residus quedin classificats com rebuig. En canvi, a les escoles verdes sí que es tracta la 

problemàtica dels residus amb els alumnes i es fa la recollida selectiva d’aquests. Un fet 

important a tenir en compte és que des de les escoles no es pot obligar a les famílies a 

eliminar la producció de certs residus com el paper d’alumini o els brics, tot i que hi ha 

casos que intenten recomanar el no ús d’aquests, a més d’informar sobre alternatives 

presents al mercat que permeten la seva reducció o substitució. 

Tot i que algunes escoles han estudiat la quantitat de residus que generen, aquestes 

dades no estan disponibles per als òrgans oficials per tal de poder estudiar-les, la majoria 

les han perdut degut a que només les recullen com a element educatiu i les conserven 

durant aquell curs escolar i prou. Altres escoles, ni tan sols fan un recompte sinó que 

s’estudia visualment la reducció de residus. 

D’altra banda, des d’Ajuntaments i òrgans oficials s’ha promogut la utilització dels 

embolcalls reutilitzables sabent que redueixen els residus però sense tenir dades a la mà 

per confirmar-lo. De manera que manca informació per conèixer la viabilitat d’aquestes 

mesures per tal de poder assolir els objectius marcats al PROGREMIC, que en el cas dels 

envasos és d’un 1% del 10% del pes dels residus totals, és a dir uns 15 gr/hab. i dia. 

Amb el treball de camp, s’ha observat que els envasos de begudes, ja sigui brics (9 g) o 

envasos de plàstic (7 g) són dels envasos amb un major pes (taula 14.2), mentre que el 

paper d’alumini (3 g) i el paper film (1 g) tenen un pes molt reduït, sobretot aquest 

últim, fet que posa de manifest la importància de reduir no només els embolcalls per 

aliments secs sinó també els de begudes. 

D’aquesta manera, s’ha observat que aquelles escoles on els alumnes acostumen a 

portar envasos per a begudes es generen més residus ja que no s’acostuma a portar 

només la beguda sinó que l’acompanyen amb algun aliment per menjar, generant el 

doble de residus. 
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En aquesta línia, el paper d’alumini és un dels embolcalls més usats en les escoles 

convencionals. Mentre que es redueix de manera molt significativa a les escoles verdes, 

gràcies a la utilització de carmanyoles. 

Per tant, s’ha vist que les escoles verdes tot i impartir educació ambiental, disposar de 

carmanyoles, etc., no tenen perquè generar menys residus que les escoles 

convencionals. Fet que ha de captar l’atenció d’aquelles escoles verdes amb una 

generació excessiva de residus. D’altra banda, el fet que les escoles verdes reciclin els 

residus fa que el seu impacte sobre el medi sigui inferior a aquelles escoles convencionals 

que, tot i generar menys residus no els reciclen. 

Al llarg que passaven els dies del treball de camp de la primera fase, a la majoria de les 

escoles s’ha donat una disminució dels residus. Això, s’ha observat sobretot amb l’escola 

a la que s’ha aplicat l’alternativa perquè no només van disminuir els residus durant la 

primera fase, sinó que quan es va realitzar l’estudi de reforç passats uns mesos desprès 

de la primera fase, els residus continuaven més baixos que els primers dies de la primera 

fase. Això, mostra que molts alumnes tenen una preparació i uns coneixements respecte 

la minimització de residus i el fet que se’ls controli fa que s’adonin que alguna cosa no 

fan bé i ells mateixos rectifiquen, tot i que lleugerament, el seu comportament, això 

també ha estat estudiat i confirmat per altres autors esmentant que els alumnes amb 

una indagació guiada als alumnes, aquests aprenen de manera més efectiva (Lord & 

Orkwiszewski, 2006).  

El Boc’n Roll ha demostrat ser efectiu, reduint en 1.05 grams de mitjana per alumne i dia 

els residus de l’escola amb un percentatge d’ús del 49% de mitjana. Tenint en compte 

que al 2008 es van  generar 1,42 Kg/hab. i dia, s’ha aconseguit reduir per cadascun dels 

alumnes un 0,07% dels residus totals. Tot i això, la utilització d’embolcalls reutilitzables 

pel 100% dels alumnes de l’escola no es dóna en cap escola estudiada, sent aquest un 

objectiu a aconseguir, ja que aleshores es disminuirien encara més els residus generats. 

Una manera d’aconseguir-ho seria realitzar un seguiment constant durant tots els cursos 

acadèmics i recordant a l’inici de cada curs als alumnes i familiars respectius quina és la 

millor manera de portar l’esmorzar, ja que com indiquen alguns autors l’aprenentatge va 

lligat a la motivació i pràctica diària (De Posada, J.M., 1994). 

Un altre problema que s’ha observat, tot i que no és de minimització de residus és que 

alguns Ajuntaments no permeten el reciclatge dels residus a les escoles, ja que com els 

contractes del servei de neteja venen convocats des de l’Ajuntament, si aquest no 

incorpora el reciclatge, les escoles no tenen potestat per reciclar ja que desprès el servei 

de neteja no llençarà els residus al seu contenidor corresponent, fent inútil la feina 

realitzada des de l’escola en temes de reciclatge. 
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17. Propostes de millora 

Els resultats del treball de camp tot i ser prou exactes, cal recordar que els residus del 

pati s’han fet amb una mitjana de generació d’alguns dies, degut a la complicació de 

realitzar-ho cada dia a totes les escoles, per tant, un projecte amb un número superior 

de personal o amb l’estudi de menys escoles alhora, permetria l’anàlisi dels residus del 

pati de cada dia. 

Fer un estudi més exhaustiu, incloent la matèria orgànica generada per tal de conèixer el 

pes que aquesta suposa i comptabilitzar els alumnes que esmorzen fruita. 

Degut a que només es coneixen els resultats obtinguts en aquestes cinc escoles, no es 

pot fer un anàlisi que englobi tota l’AMB, tot i això, propers projectes ja partiran de les 

dades obtingudes en aquest estudi ampliant els coneixements que en aquest s’exposen.  

Caldria també, entrar més profundament en els factors que fan que hi hagi diferències 

significatives en la quantitat de residus generats així com en la distribució del 

percentatge dels diferents materials de cada escola ja que pot venir determinada pel 

nivell socioeconòmic de les famílies, per la cultura i origen dels alumnes o per altres 

raons que en aquest projecte no s’han contemplat, com podria ser el fet que la població 

hagi adquirit l’hàbit de separar residus als seus domicilis o també per les campanyes que 

s’hagin dut a terme des de l’administració municipal, etc. 

Finalment, alhora d’implementar alternatives com la introducció del Boc’n Roll a l’escola, 

cal realitzar una tasca prèvia d’educació ambiental per tal que els alumnes prenguin 

consciència de la problemàtica existent i de la solució que se’ls proposa.  
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Pressupost 

Costos variables 
 

  Preu per 
unitat 

Número 
d’unitats 

Total (€) 

Redacció del 
projecte 

12 €/h 359 h 4308 

Treball de camp 16 €/h 190 h 3040 
Reunions 12€/h 55.5 h 666 

Recursos 
humans 

Desplaçaments 
en vehicle privat 

0.19 €/Km 666.4 Km 126.62 

Material de oficina 5 €/ persona 2 persones 10 
Material del 

treball de camp 
398.97 398,97 

Impressió del 
projecte DIN-A4 

0.40 €/pàgina 
color 

158 fotocopies 63,2 

Impressió del 
projecte DIN-A4 

0.07 €/pàgina 
blanc i negre 

174 fotocopies 12,18 

Enquadernació 5 €/unitat 2 projectes 10 

Recursos 
materials 

CD’s 1,50 €/CD 4 CD 6 

Subtotal 8640,97 

 
Costos fixos 

 
Despeses associades a: Lloguer espai pel projecte, manteniment, 

energia i amortització d’equipament bàsic (20% dels costos 
variables) 

1728,19 

Subtotal 10369,16 

  
IVA 18% 1866,45 
Total 12235,61 € 
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Resum 

Per tal de disminuir els residus tal i com indica el PROGREMIC (Agència de Residus 
de Catalunya, 2007) les administracions han de plantejar propostes concretes als 
diferents àmbits, però abans cal conèixer l’abast que suposa cadascun d’aquests. 
En el cas de les escoles, hi ha residus lligats directament al pla d’estudis dels quals 
poden tenir un control d’aquests, però també n’hi ha d’altres de caire extern com 
els esmorzars dels alumnes, dels quals és més difícil el seu control. 
Per suplir aquesta necessitat, aquest projecte ha establert en dades quantitatives el 
pes generat en cinc escoles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dues d’elles 
escoles verdes i tres escoles convencionals, a més de conèixer el percentatge dels 
diferents tipus de materials utilitzats. També s’avalua el grau de coneixement que 
tenen les famílies al respecte.  
Alguns Ajuntaments de Catalunya han subvencionat embolcalls reutilitzables per a 
l’esmorzar dels alumnes sense conèixer quantitativament els residus estalviats. És 
per aquest motiu, que el projecte també ha verificat l’eficàcia del sistema analitzant 
els grams estalviats amb la seva incorporació en una escola i determinant el tipus 
de residus que s’evita generar. 

Abstract 

In order to reduce waste as indicated PROGREMIC (Agència de Residus de 
Catalunya, 2007) administrations have specific proposals for different areas, but 
first need to know the extent each of these means. In the case of schools, there are 
residues directly linked to the curriculum of which may have a control, but there are 
others such as the external aspect of students' breakfast, which is more difficult 
their control. 
To fill this need, this project has established quantitative data generated by the 
weight in five schools in the Àrea Metropolitana de Barcelona, including two green 
schools and three conventional schools, besides knowing the percentage of different 
types of materials used. It also evaluates the level of knowledge that families have 
about it. 
Some councils of Catalunya have funded reusable envelopes for the students 
breakfast without knowing quantitatively waste saved. For this reason, the project 
has also verified the effectiveness of the system by analyzing the grams saved by 
joining a school and determining the type of waste generation is avoided. 
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Introducció 

Degut a la gran quantitat de residus 
que es generen a la nostra societat 
cal establir models de gestió eficients 
per tal de reduir-los, així com tractar-
los de manera adient. Però, per tal de 
poder realitzar aquesta tasca, és 
necessari un pas previ, que és el de 
conèixer quins són aquests residus i 
quina quantitat se’n genera.  
És per aquest motiu que l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) i l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR) han 
encomanat aquest projecte. Per tal de 
repercutir en àmbits d’ampli abast i 
amb la intenció de començar per les 
bases de la societat, s’ha encomanat 
la identificació i quantificació d’aquells 
residus generats en els esmorzars 
dels escolars, degut a la poca 
bibliografia existent en aquest 
aspecte. L’estudi s’ha centrat a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
degut a que, ambdues entitats, tenen 
competència en aquest àmbit 
territorial. 
A més de la quantificació dels residus, 
i dins del primer objectiu del PMGRM 
0916 (Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Entitat del Medi Ambient. 
2009), es pretén incidir sobretot en la 
“prevenció, a fi de mantenir o fins i 
tot reduir la generació de residus a 
l’àmbit metropolità”. 
En aquest context, el present 
projecte, proposa estudiar l’estat dels 
residus generats durant l’esmorzar 
dels escolars incidint especialment en 
el paper d’alumini. Per tal de conèixer 
la situació actual sobre aquest tema a 
les escoles de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, s’estudien també altres 
projectes de reducció de residus ja 
incorporats en escoles, a més d’un 
treball de camp a 3 escoles del 
municipi de Cerdanyola del Vallès i 2 
escoles de Montcada i Reixac. També, 
es compara la situació inicial amb la 
situació esdevinguda després 
d’incorporar a l’escola un mètode 
alternatiu als sistemes d’embolcall 
convencionals. Finalment, es 
recomanen possibles actuacions que 

cada escola pot incorporar per tal de 
reduir els residus que generen. 
Els objectius principals del projecte 
són quantificar i avaluar els residus 
generats en els esmorzars dels 
escolars, així com proposar, i a ser 
possible, establir mesures que els 
redueixin. 
D’altra banda, els objectius específics 
són conèixer les tendències en la 
generació de residus segons l’edat de 
l’escolar, propiciar una millora per 
part de les escoles en l’aspecte dels 
embolcalls de paper d’alumini, 
conèixer l’eficàcia de la mesura 
instaurada a l’escola, identificar les 
característiques del paper d’alumini i 
estudiar els impactes que pot generar 
l’alumini al medi ambient. 

Metodologia 

S’ha fet una recopilació d’escoles en 
les que s’ha pres alguna mesura per a 
la disminució dels residus en 
l’esmorzar, per conèixer si alguna 
havia realitzat algun estudi sobre la 
seva generació i l’efectivitat de les 
mesures adoptades. 
Paral·lelament s’ha realitzat un treball 
de camp que ha consistit a quantificar 
la generació dels residus dels 
esmorzars en tres escoles 
convencionals de Cerdanyola del 
Vallès i dues escoles verdes de 
Montcada i Reixac. Per tal de fer la 
quantificació es va repartir un 
contenidor a cada classe per a que 
aboquessin els residus de l’esmorzar. 
Diàriament el contenidor era buidat, 
es seleccionaven els residus per 
fraccions i es pesaven. A més, es va 
repartir un full per a que apuntessin 
diàriament el tipus d’embolcall que 
utilitzava cada alumne. 
Així, i gràcies a càlculs estadístics, 
s’aconsegueix conèixer la mitjana dels 
grams de residus generats per alumne 
i dia de cada escola.  
Una vegada es coneixen aquests 
resultats, i com a mesura preventiva, 
es procedeix a la repartició d’un Boc’n 
Roll a cada alumne de primària d’una 
de les escoles convencionals. Seguint 
el mateix procediment, s’estableix la 
mitjana dels residus generats per 
alumne i dia amb aquest producte. La 
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diferència entre el resultat anterior i el 
resultat amb el Boc’n Roll dóna els 
grams de residus estalviats. 
A part del treball de comptabilització 
es van realitzar enquestes en les dues 
fases del treball de camp, per tal de 
conèixer, en primer lloc, els hàbits 
que tenen les famílies en aquest 
aspecte i en segon lloc, la opinió que 
tenen del producte distribuït.   
Finalment, es va fer un debat amb els 
alumnes que se’ls havia facilitat el 
Boc’n Roll per saber la seva opinió al 
respecte. 

Resultats i discussió 

Les diferents escoles s’anomenen, en 
aquest projecte, segons la classificació 
següent: En el cas de ser escoles 
convencionals es posa una C, si es 
tracta d’escoles verdes, s’anomenen 
amb una V, seguidament de la lletra a 
la que corresponguin se les numera 
amb un número. Així, es manté 
l’anonimat de les escoles ja que la 
finalitat del projecte no és la 
comparació individual de cada escola 
sinó conèixer les diferents situacions 
que es poden trobar dins l’AMB.  

A l’escola C1 es genera una gran 
quantitat de plàstic i bric, fet que 
provoca que hagi estat l’escola que 
més grams de residus per alumne i 
dia ha generat de mitjana (taula 1). 
Ja que el plàstic i els brics són els 
materials que més pesen (taula 2). 
Les proporcions dels diferents 
materials trobats indiquen que el rol 
de l’esmorzar que segueixen els 

alumnes del centre és el de portar 
pastes ja comprades i embolicades 
amb plàstic, que és el que ja porta 
l’aliment al comprar-ho, begudes o 
entrepans. A més, s’ha observat 
durant el treball de camp que molts 
alumnes acostumen a portar menjar i 
beguda, generant el doble de residus. 
Això s’ha observat també amb els 
resultats de les enquestes realitzades, 
ja que cap família a declarat portar 
sucs per esmorzar, tot i ser l’escola 
convencional amb major percentatge 
d’aquests, fet que fa pensar que la 
beguda no es porta exclusivament 
com a esmorzar sinó que és 
combinada amb alguna cosa per 
menjar. 

Aquesta generació elevada de residus 
per alumne pot ser deguda a que el 
nivell socio-econòmic de les famílies 
del centre és una mica superior al de 
les famílies dels altres dos centres 
convencionals mostrejats, ja que a 
més nivell socio-econòmic, majors 
residus inorgànics acostumen a 
generar-se. 

Tot i això, la generació de residus 
absoluta es veu incrementada degut a 
que és de les escoles amb menys 
utilització d’embolcalls reutilitzables a 
més, de tenir un número mínim 
d’alumnes que no esmorzen a l’escola 
i, per tant, quasi tots els alumnes de 
l’escola generen residus diàriament, 
mentre que en altres centres els 
alumnes que no esmorzen a l’escola 
no generen residus. 

Mitjana dels residus generats per les escoles 
convencionals 

(g de residus/ alumne·dia) 

Mitjana dels residus generats 
per les escoles verdes 

(g de residus/ alumne·dia) 

 

C1 C2 C3 V1 V2 

Mitjana 
aritmètica 

3.55 2.14 2.27 2.30 1.24 

Desviació 
estàndard 

0.37 0.28 0.64 0.39 0.38 

      

Taula 1. Mitjana dels grams de residus per alumne i dia per a totes les escoles mostrejades. Font: 
Elaboració pròpia.   

 



 Paper Film Paper 
d’alumini 

Bric Bosses de 
plàstic 
per a 
entrepans 

Paquet 
d’un 
Donut 

Pot de 
plàstic per 
a begudes 

Pes (g) 3 1 3 9 1,5 6 7 

        

Taula 2. Pes aproximat dels embolcalls trobat més comunament durant el treball de camp. Font: 
Elaboració pròpia. 

 

L’escola C2, genera una quantitat 
majoritària d’alumini. Això indica que 
el rol de l’esmorzar en aquesta escola 
és la de portar entrepans o aliments 
que o bé es preparen a casa o bé no 
es compren en embolcalls individuals.  

La mitjana de grams de residus per 
alumne i dia és la més baixa de les 
tres escoles i amb una desviació 
estàndard més baixa, fet que indica 
que és l’escola amb menors variacions 
en grams generats durant el treball de 
camp (taula 1).  

Pel que fa a la mitjana d’alumini per 
alumne i dia és també la que menys 
alumini ha generat, això ve influenciat 
per l’alt percentatge d’utilització 
d’embolcalls reutilitzables que té el 
centre, tenint en compte que es tracta 
d’una escola convencional i que 
l’escola no ha facilitat als alumnes 
aquests embolcalls reutilitzables.  

Els resultats de les enquestes per 
aquest centre són concordants amb 
els resultats obtinguts amb el treball 
de camp, exceptuant els brics, ja que 
cap família ha admès portar-ne.  

L’escola C3, té també un percentatge 
molt elevat d’alumini, indicant, com 
en el cas de l’escola C2, que el rol en 
l’esmorzar és de portar entrepà.  

Aquest centre es troba amb una 
generació semblant a l’escola C2, però 
genera una mica més, tant en termes 
absoluts com en la mitjana de grams 
per alumne i dia. Tot i que la mitjana 
de grams per alumne i dia sigui 
semblant (taula 1), és l’escola amb 
una desviació estàndard més elevada 
i per tant, és la que més variació 
presenten els seus resultats. Això és 
degut, en part, a que els dimecres es 
fa a l’escola el dia de la fruita en dos 
dels quatre cicles que s’imparteixen al 

centre, fet que fa disminuir 
considerablement els residus que es 
generen. Aquesta disminució es pot 
observar més clarament amb la 
generació d’alumini. Val a dir, que 
aquesta escola és la que menys 
percentatge d’utilització d’embolcalls 
reutilitzables ha presentat i, aquest, 
augmenta gràcies als dies en que els 
alumnes han de portar fruita, ja que 
en aquests s’observa un clar 
increment de la seva utilització.  

El percentatge de famílies que afirma 
portar diàriament alumini és més 
elevat que el que realment s’ha 
obtingut mitjançant el treball de 
camp. Això, pot estar influenciat pel 
tema que molt poques famílies han 
afirmat portar brics a l’escola, fet que 
fa variar els percentatges, a més, una 
cosa és el que es faci normalment i 
una altra el fer-ho cada dia, tot i que 
s’acostumi a tenir una rutina, de tant 
en tant es canvien els hàbits per 
diferents circumstàncies i el que passa 
a la realitat acostuma a ser 
lleugerament diferent que en la teoria.  

Els resultats de les enquestes de 
l’escola V1, concorden amb els 
obtinguts amb el treball de camp, 
excepte en el cas dels brics, com 
passa en totes les altres escoles.  

El rol de l’esmorzar sembla ser, com 
en l’escola C1, portar aliments per 
menjar juntament amb alguna cosa 
per beure. Això s’observa per la gran 
quantitat de residus que es generen a 
l’escola tot i ser una escola verda 
(taula 1).  

En totes les escoles és important, 
també, que es vigili el tema de les 
festes, però en les escoles verdes s’ha 
de tenir una especial cura, ja que en 
un dia de festa que s’utilitzin gots i 
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plats de plàstic d’un sol ús pot arribar 
a triplicar la quantitat de residus que 
es generen en un dia normal. Això, 
s’ha vist en aquesta escola ja que dos 
cops l’any fan una xocolatada on es 
reparteix un got de plàstic i un tovalló 
de paper a cadascun dels alumnes. El 
treball de camp va coincidir amb un 
d’aquests dies i, tot i no ser un dia 
significatiu del que passa 
habitualment a l’escola i per això no 
s’ha inclòs a l’hora de fer els càlculs,  
ha servit per tenir aquest fet present.  

L’escola V2, és la que ha generat una 
mitjana de residus per alumne i dia 
més baixa de totes les escoles (taula 
1), fet que es podria explicar degut a 
que es tracta del centre amb major 
utilització d’embolcalls reutilitzables. 
Això, pot ser degut a que l’escola V1 
porta més temps fent la formació per 
ser escola verda i per tant, fa més 
temps que els hi van repartir la 
carmanyola. Això pot fer que alguns 
alumnes l’hagin perdut i que d’altres 
s’hagin cansat una vegada portat 
algun temps.  

Pel que fa a les enquestes, hi ha més 
gent que afirma portar sempre la 
carmanyola que la que s’ha observat 
en el treball de camp. Tot i això, els 
resultats són força semblants als 
mostrejats excepte en el cas dels 
brics. 

No s’observa una diferència 
significativa entre la quantitat de 
residus generats per les escoles 
convencionals i les escoles verdes, ja 
que hi ha escoles convencionals amb 

un pes semblant de residus als que 
generen les escoles verdes (taula 1). 

Així, a la taula 3 es mostren els 
resultats, per a cadascuna de les 
escoles, en percentatges dels tipus de 
residus generats. S’ha combinat el 
plàstic i el bric, ja que són les dues 
fraccions que contenen els productes 
que més pesen, tot i que es tracta 
d’una fracció molt variable perquè 
també queden inclosos el film i altres 
bosses de plàstic amb un pes baix. El 
paper i l’alumini s’han ajuntat perquè 
ambdós serveixen per a portar 
aliments per menjar i tenen un pes 
semblant, a més acostumen a anar 
units, ja que els alumnes solen portar, 
amb l’alumini, un tros de paper de 
cuina. Finalment, s’ha posat el 
percentatge d’alumnes que porta 
embolcalls reutilitzables i que no 
esmorzen a l’escola.  

D’aquesta manera es pot observar 
que les escoles amb una mitjana de 
grams per alumne més elevada són 
aquelles que tenen un percentatge de 
generació de plàstic i bric més elevat, 
és a dir, l’escola C1 i l’escola V1. Això 
es posa de manifest, ja que tot i que 
l’escola C3, és la que menys 
embolcalls reutilitzables ha usat i més 
percentatge d’alumne que no 
esmorzen a classe té, no és la que 
més residus per alumne i dia ha 
generat, ja que ha estat superada per 
l’escola C1 i V1.  

 

 

Percentatge de residus generats Percentatge de residus 
generats 

 

C1 C2 C3 V1 V2 

Plàstic i brics 41 18 25 28 16 

Paper i 
alumini 

47 49 56 10 17 

Reutilitzables 12 28 11 57 64 

Altres 0 0 3 0 0 

No esmorzen 0 5 5 5 3 

      

Taula 3. Percentatge d’embolcalls utilitzats a les diferents escoles. Font: Elaboració pròpia.   
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Pel que fa a l’escola V1, tot i que el 
percentatge de brics sembli semblant 
al de l’escola C3, cal remarcar que si 
es miren només els residus, la seva 
generació de brics i plàstic és del 
74%, per tant el pes que això suposa 
fa que augmenti considerablement el 
pes absolut.   

D’altra banda, la utilització 
d’embolcalls reutilitzables també 
marca una diferència per a escoles 
amb el mateix percentatge de 
utilització de plàstic i brics, ja que 
l’escola C2 i la V2, tot i tenir el mateix 
percentatge de plàstic i brics, l’escola 
V2 ha substituït molts dels embolcalls 
de paper i alumini per reutilitzables 
fent que la seva mitjana de grams per 
alumne i dia sigui molt inferior a la de 
l’escola C2 (quasi d’un gram). A més, 
s’observa que els dimecres, es 
generen menys residus que la resta 
de dies, perquè el cicle infantil i cicle 
inicial fa el dia de la fruita. El fet 
d’haver de portar fruita a l’escola, 
sobretot en el cas dels més petit  
promou la utilització dels embolcalls 
reutilitzables i, per tant, corrobora la 
disminució de residus generats.  

D’altra banda, s’ha vist, per a la 
majoria de les escoles, un 
comportament de disminució dels 
residus estudiats a mida que 
passaven els dies de treball de camp. 
En la única escola on no es veu una 
disminució és a l’escola V2 que és, 
precisament, la que més embolcalls 
reutilitzables utilitza. El fet que quasi 
totes les escoles disminueixin els seus 
residus a mida que passen els dies de 

treball de camp, pot indicar que els 
alumnes al veure’s controlats 
tendeixen a modificar lleugerament el 
seu comportament en la direcció que 
s’espera que assoleixin. Un altre 
factor influenciant, és que els alumnes 
tenen curiositat i els mestres els hi 
han informat la raó de la realització 
del projecte, fent educació ambiental 
sobre perquè és important la 
minimització dels residus. Això, també 
ajuda a que els alumnes prenguin 
consciència sobre el tema. 

Pel que fa a l’alumini, es pot observar 
que les escoles verdes on els alumnes 
utilitzen embolcalls reutilitzables, 
tenen una generació d’aquest material 
molt més baixa que les escoles 
convencionals on la utilització 
d’embolcalls reutilitzables és baixa 
(taula 4). Per tant, així com en els 
residus no s’observava una disminució 
en quant al pes dels residus en les 
escoles verdes, en el cas de l’alumini 
sí que hi ha una diferència 
significativa en quant al pes de la 
seva generació.  

Aquí, es posa de manifest el canvi 
realitzat pels alumnes de les escoles 
verdes d’utilitzar paper d’alumini vers 
utilitzar els mètodes reutilitzables dels 
que disposen.  

Pel que fa a l’hàbit en l’esmorzar 
diferenciat pels diferents cicles, en 4 
de les 5 escoles mostrejades, els 
alumnes més grans són els que 
menys esmorzen a l’escola. Pel que fa 
a l’ús dels diferents tipus d’embolcalls 
no s’han trobat pautes tant marcades 
com en el cas anterior.

 

Grams d’alumini per alumne i dia  
C1 C2 C3 V1 V2 

Mitjana 1,34 1,12 1,24 0,06 0,26 

Desviació 
estàndard 

0,16 0,18 0,23 0,04 0,07 

      

Taula 4. Percentatge d’embolcalls utilitzats a les diferents escoles. Font: Elaboració pròpia.   
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Tot i això, a les escoles convencionals 
els embolcalls reutilitzables són més 
utilitzats pels alumnes més petits, 
aquest fet pot estar relacionat amb 
que els alumnes d’educació infantil 
esmorzen a classe i poden portar 
carmanyola sense que els hi destorbi 
al pati. Un altre fet que també pot 
influenciar és que els alumnes més 
grans acostumen a decidir més els 
aliments que es porten a l’escola, 
mentre que els alumnes més petits 
porten el que els pares els hi posen, 
fent que moltes vegades els alumnes 
més petits siguin els que més fruita 
mengen i normalment l’han de portar 
pelada i tallada degut a que són 
alumnes molt petits que no saben fer-
ho per ells mateixos. Tenint en 
compte que la fruita tallada és 
recomanable portar-la en un recipient 
tancat hermèticament per tal que no 
vessi, això influeix a l’hora de portar 
embolcalls reutilitzables.  

Les escoles verdes avaluades mostren 
resultats contradictoris entre elles, ja 
que mentre a  la V1, hi ha menys ús 
de reutilitzables per als alumnes més 
petits, a la V2 són els alumnes més 
grans els que presenten un menor ús 
d’aquests. Això, s’explica ja que 
l’escola V1 al portar més temps amb 
la formació d’escola verda, són els 
alumnes més grans els que tenen més 

consciència al respecte i les famílies 
porten més anys parlant amb els 
professors de l’escola al respecte. Els 
alumnes de l’escola V2 segueixen, 
encara el patró de les escoles 
convencionals.  

Pel que fa als resultats obtinguts amb 
les enquestes per a les escoles 
convencionals, la majoria de les 
famílies estarien disposades a utilitzar 
mètodes reutilitzables i si no ho fan és 
bàsicament perquè no en coneixen 
cap o, els que coneixen, no els hi 
semblen còmodes. Quan la gent parla 
que no els hi semblen còmodes, 
bàsicament, parlen de la carmanyola 
ja que és l’embolcall reutilitzable més 
conegut i menys apreciat, degut a la 
seva rigidesa i el gran volum que 
ocupa.  

Dels que afirmen que no utilitzarien 
mètodes reutilitzables, la majoria és 
per la comoditat que ofereixen els 
mètodes convencionals, ja que són 
mètodes que s’adapten molt bé a 
quasi tots els aliments que els 
alumnes acostumen a portar a l’escola 
i una vegada utilitzat es llença i 
s’obliden d’ell. Un altre motiu, tot i 
que en menor percentatge assegura 
que compra l’esmorzar i per tant, no 
els hi és possible la utilització 
d’aquests. 

Situació prèvia Situació amb Boc’n Roll 

 Setmana 
1 

Setmana 
2 

Setmana 
1 

Setmana 
2 

Setmana 
3 

Grams de 
residus 

generats 
2794 2364 1174 1393 1548 

Mitjana de 
grams de 

residus per 
alumne i dia 

2,64 1,99 1,34 1,35 1,35 

Percentatge 
utilització 

reutilitzables 
(%) 

7 56 57 52 

     

Taula 5. Comparació entre la situació prèvia i la situació amb el Boc’n Roll. Font: 
Elaboració pròpia. 
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Respecte a la coneixença dels 
embolcalls reutilitzables, quasi totes 
les famílies o bé no en coneixen cap o 
bé coneixen la carmanyola. Sobretot a 
l’escola C2, la coneixença de la 
carmanyola és elevada, un 60%, 
degut a que des de l’escola es 
recomana la seva utilització en els 
cursos d’educació infantil. 

Quasi ningú considera la cantimplora 
o el “termo” com un embolcall vàlid 
per a ser usat pels alumnes tot i que 
hi ha adults que els usen diàriament.  

Amb les enquestes s’ha observat 
també, que la gent acostuma a 
confondre el terme reutilitzable amb 
menys contaminant. Ja que, hi ha 
famílies que posen el paper de cuina 
com a reutilitzable, fent esment en 
que contamina menys que l’alumini i 
el plàstic.  

A més, s’ha observat que molta gent 
està molt involucrada en el tema del 
reciclatge però hi ha desconeixença 
en la minimització dels residus, això 
està lligat amb les campanyes 
impulsades fins al moment que han 
estat molt encaminades al reciclatge i 
fins fa poc no es va començar amb la 
política de la minimització dels 
residus.     

Els percentatges d’utilització de la 
carmanyola que s’ha obtingut amb les 
enquestes és superior que el trobat 
amb el treball de camp, un 85% de 
les famílies de l’escola V1 assegura 
utilitzar sempre una carmanyola, ja 
sigui la del centre o una de pròpia, 
mentre que els resultats al treball de 
camp han donat un percentatge del 
57%. A l’escola V2, un 97% 
asseguren usar una carmanyola 
enfront al 64% trobat en el treball de 
camp. A les famílies de les escoles 
verdes se’ls ha informat sobre la 
necessitat d’utilitzar la carmanyola i 
saben quin seria el comportament 
correcte, tot i que a la pràctica no es 
practiqui tant com s’hauria de fer, 
segurament aquest és el motiu de l’alt 
percentatge de gent que ha respost 
que utilitza la carmanyola. 

Dels que no utilitzen la carmanyola un 
18% de les famílies de l’escola V1 
asseguren que compren l’esmorzar, 

mentre que a l’escola V2 cap família 
diu comprar l’esmorzar. Això, pot fer 
augmentar els residus de l’escola V1 
ja que alguns embolcalls de plàstic 
pesen molt. 

Pel que fa a l’efectivitat del Boc’n Roll, 
s’ha observat una disminució dels 
residus de l’escola en termes 
absoluts, ja que s’ha passat d’una 
mitjana de 2579 grams a 1371 grams. 
Per tant, la disminució obtinguda ha 
estat de 1208 grams per setmana, és 
a dir 1.05 grams per alumne i dia 
(taula 5). 

A més, s’ha observat una disminució 
en el percentatge de paper d’alumini 
mentre que les altres fraccions han 
augmentat lleugerament, no perquè 
hagi augmentat la seva utilització sinó 
que al haver menys paper d’alumini, 
les altres fraccions, tot i haver 
disminuït també, han guanyat pes en 
el percentatge (taula 6). La única 
fracció que no ha disminuït ha estat la 
dels brics, que manté els seus grams 
de residus igual que en la fase prèvia.  

 
Situació 
prèvia 

Situació 
amb Boc’n 

Roll 

Paper 249 206 

Alumini 1493 516 

Plàstic 493 311 

Brics 333 337 

   

Taula 6. Comparació de la mitjana de grams 
per setmana per a cada fracció de residus. 
Font: Elaboració pròpia. 

En el cas de la segona fase, no 
s’observa una tendència ni de 
disminució ni d’augment dels residus 
a mida que passen els dies de treball 
de camp. Mentre que a la situació 
prèvia sí que es veia una tendència de 
disminució.  

Això pot ser degut a que els alumnes 
amb més preocupació envers el medi 
ambient eren els que en la primera 
fase es sentien més incòmodes 
portant residus a classe sabent que 
estaven sent controlats, mentre que a 
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la segona fase eren els que portaven 
el Boc’n Roll. 

 

 Fase prèvia 
1a setmana 

amb Boc’n Roll 
2a setmana 

amb Boc’n Roll 
3a setmana 

amb Boc’n Roll 

Utilització 
d’embolcalls 
d’un sol ús 

(%) 

86 35 45 45 

Ús 
d’embolcalls 
reutilitzables 

(%) 

7 56 47 46 

No esmorzen a 
classe (%) 

7 9 8 9 

     

Taula 7. Percentatge per a cada hàbit en l’esmorzar de les diferents fases del treball de camp. Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Tot i que a la segona fase no es vegi 
un augment dels residus val a dir, que 
al llarg que passaven els dies es veien 
més nens que havien perdut el Boc’n 
Roll o que el provaven i no els hi 
agradava i, per tant deixaven 
d’utilitzar-ho. Tal i com s’observa a la 
taula 7, s’ha passat de només un 7% 
d’ús d’embolcalls reutilitzables durant 
la fase prèvia, a un 56% per la 
primera setmana, baixant fins al 46% 
de la última setmana d’estudi.  

Les enquestes realitzades desprès de 
la utilització del Boc’n Roll van obtenir 
un percentatge de participació del 
49%, que és semblant al obtingut a 
les altres enquestes realitzades a les 
diferents escoles. En aquesta 
enquesta es va comprovar que a les 
famílies els hi ha interessat l’estudi 
amb una conformitat d’aquest del 
96%.  

La utilització diària del Boc’n Roll que 
han afirmat les famílies és superior 
(61%) al real de mitjana que s’ha 
calculat al llarg de les tres setmanes 
d’estudi (49%). Tot i això, es mostra 
un 4% de famílies que afirmen que els 
alumnes han perdut el Boc’n Roll 
durant les tres setmanes que va durar 
l’estudi. Tot i no ser un percentatge 
molt elevat, s’ha de tenir en compte 
el poc temps transcorregut des que es 
van entregar fins que es va fer 

aquesta enquesta (aproximadament 
un mes).  

Amb l’enquesta també s’ha vist que 
els aliments més embolicats amb el 
Boc’n Roll han estat entrepans (en un 
63%) i en menor mesura galetes 
(15%), fruita (10%) i pastes (4%). 
Això, concorda amb el tipus 
d’alimentació que els alumnes ja 
tenien abans de la introducció del 
Boc’n Roll, ja que la majoria ja 
menjava entrepans, per tant no s’han 
modificat els hàbits dels aliments sinó 
simplement la manera de portar-ho a 
l’escola. 

Per tal de conèixer millor les 
avantatges i els inconvenients 
d’aquest producte, es va preguntar, 
directament, i en una pregunta 
oberta, a les famílies, obtenint 
diferents opinions. Les avantatge més 
nombrades van ser que és bo per al 
medi ambient, el fet que sigui 
reutilitzable i que és pràctic.  

Els inconvenients van ser que hi ha 
aliments per als que no serveix com la 
fruita tallada, o per a qualsevol tipus 
d’aliment petit, ja que es cauen, a 
part d’aquells aliments que es 
compren embassats individualment. 
Alguns pares no consideren higiènic el 
fet que s’hagi d’anar rentant i quedi 
l’embolcall brut a la motxilla dels 
alumnes tot el dia.  
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La majoria dels alumnes, però volen 
portar-ho a l’escola.   
 

 

Conclusions 

La generació dels residus dels 
esmorzars a les escoles és un tema 
important a tractar ja que es tracta de 
residus no relacionats amb les 
activitats diàries lligades al pla 
d’estudis i per tant hi ha una manca 
de gestió a les escoles convencionals, 
que fa que tots els residus quedin 
classificats com rebuig. En canvi, a les 
escoles verdes sí que es tracta la 
problemàtica dels residus amb els 
alumnes i es fa la recollida selectiva 
d’aquests. Un fet important a tenir en 
compte és que des de les escoles no 
es pot obligar a les famílies a eliminar 
la producció de certs residus com el 
paper d’alumini o els brics, tot i que hi 
ha casos que intenten recomanar el 
no ús d’aquests, a més d’informar 
sobre alternatives presents al mercat 
que permeten la seva reducció o 
substitució. 

Tot i que algunes escoles han estudiat 
la quantitat de residus que generen, 
aquestes dades no estan disponibles 
per als òrgans oficials per tal de poder 
estudiar-les, la majoria les han perdut 
degut a que només les recullen com a 
element educatiu i les conserven 
durant aquell curs escolar i prou. 
Altres escoles, ni tan sols fan un 
recompte sinó que s’estudia 
visualment la reducció de residus. 

D’altra banda, des d’Ajuntaments i 
òrgans oficials s’ha promogut la 
utilització dels embolcalls 
reutilitzables sabent que redueixen els 
residus però sense tenir dades a la 
mà per confirmar-lo. De manera que 
manca informació per conèixer la 
viabilitat d’aquestes mesures per tal 
de poder assolir els objectius marcats 
al PROGREMIC, que en el cas dels 
envasos és d’un 1% del 10% del pes 
dels residus totals, és a dir uns 15 
gr/hab. i dia. 

Amb el treball de camp, s’ha observat 
que els envasos de begudes, ja sigui 

brics (9 g) o envasos de plàstic (7 g) 
són dels envasos amb un major pes 
(taula 14.2), mentre que el paper 
d’alumini (3 g) i el paper film (1 g) 
tenen un pes molt reduït, sobretot 
aquest últim, fet que posa de 
manifest la importància de reduir no 
només els embolcalls per aliments 
secs sinó també els de begudes. 

D’aquesta manera, s’ha observat que 
aquelles escoles on els alumnes 
acostumen a portar envasos per a 
begudes es generen més residus ja 
que no s’acostuma a portar només la 
beguda sinó que l’acompanyen amb 
algun aliment per menjar, generant el 
doble de residus. 

En aquesta línia, el paper d’alumini és 
un dels embolcalls més usats en les 
escoles convencionals. Mentre que es 
redueix de manera molt significativa a 
les escoles verdes, gràcies a la 
utilització de carmanyoles. 

Per tant, s’ha vist que les escoles 
verdes tot i impartir educació 
ambiental, disposar de carmanyoles, 
etc., no tenen perquè generar menys 
residus que les escoles convencionals. 
Fet que ha de captar l’atenció 
d’aquelles escoles verdes amb una 
generació excessiva de residus. 
D’altra banda, el fet que les escoles 
verdes reciclin els residus fa que el 
seu impacte sobre el medi sigui 
inferior a aquelles escoles 
convencionals que, tot i generar 
menys residus no els reciclen. 

Al llarg que passaven els dies del 
treball de camp de la primera fase, a 
la majoria de les escoles s’ha donat 
una disminució dels residus. Això, s’ha 
observat sobretot amb l’escola a la 
que s’ha aplicat l’alternativa perquè 
no només van disminuir els residus 
durant la primera fase, sinó que quan 
es va realitzar l’estudi de reforç 
passats uns mesos desprès de la 
primera fase, els residus continuaven 
més baixos que els primers dies de la 
primera fase. Això, mostra que molts 
alumnes tenen una preparació i uns 
coneixements respecte la minimització 
de residus i el fet que se’ls controli fa 
que s’adonin que alguna cosa no fan 
bé i ells mateixos rectifiquen, tot i que 
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lleugerament, el seu comportament, 
això també ha estat estudiat i 
confirmat per altres autors esmentant 
que els alumnes amb una indagació 
guiada als alumnes, aquests aprenen 
de manera més efectiva (Lord & 
Orkwiszewski, 2006).  

El Boc’n Roll ha demostrat ser efectiu, 
reduint en 1.05 grams de mitjana per 
alumne i dia els residus de l’escola 
amb un percentatge d’ús del 49% de 
mitjana. Tenint en compte que al 
2008 es van  generar 1,42 Kg/hab. i 
dia, s’ha aconseguit reduir per 
cadascun dels alumnes un 0,07% dels 
residus totals. Tot i això, la utilització 
d’embolcalls reutilitzables pel 100% 
dels alumnes de l’escola no es dóna 
en cap escola estudiada, sent aquest 
un objectiu a aconseguir, ja que 
aleshores es disminuirien encara més 
els residus generats. Una manera 
d’aconseguir-ho seria realitzar un 
seguiment constant durant tots els 
cursos acadèmics i recordant a l’inici 
de cada curs als alumnes i familiars 
respectius quina és la millor manera 
de portar l’esmorzar, ja que com 
indiquen alguns autors l’aprenentatge 
va lligat a la motivació i pràctica diària 
(De Posada, J.M., 1994). 

Un altre problema que s’ha observat, 
tot i que no és de minimització de 
residus és que alguns Ajuntaments no 
permeten el reciclatge dels residus a 
les escoles, ja que com els contractes 
del servei de neteja venen convocats 
des de l’Ajuntament, si aquest no 
incorpora el reciclatge, les escoles no 
tenen potestat per reciclar ja que 
desprès el servei de neteja no llençarà 
els residus al seu contenidor 
corresponent, fent inútil la feina 
realitzada des de l’escola en temes de 
reciclatge. 

Propostes de millora 

Els resultats del treball de camp tot i 
ser prou exactes, cal recordar que els 
residus del pati s’han fet amb una 
mitjana de generació d’alguns dies, 
degut a la complicació de realitzar-ho 
cada dia a totes les escoles, per tant, 
un projecte amb un número superior 
de personal o amb l’estudi de menys 

escoles alhora, permetria l’anàlisi dels 
residus del pati de cada dia. 

Fer un estudi més exhaustiu, incloent 
la matèria orgànica generada per tal 
de conèixer el pes que aquesta 
suposa i comptabilitzar els alumnes 
que esmorzen fruita. 

Degut a que només es coneixen els 
resultats obtinguts en aquestes cinc 
escoles, no es pot fer un anàlisi que 
englobi tota l’AMB, tot i això, propers 
projectes ja partiran de les dades 
obtingudes en aquest estudi ampliant 
els coneixements que en aquest 
s’exposen.  

Caldria també, entrar més 
profundament en els factors que fan 
que hi hagi diferències significatives 
en la quantitat de residus generats 
així com en la distribució del 
percentatge dels diferents materials 
de cada escola ja que pot venir 
determinada pel nivell socioeconòmic 
de les famílies, per la cultura i origen 
dels alumnes o per altres raons que 
en aquest projecte no s’han 
contemplat, com podria ser el fet que 
la població hagi adquirit l’hàbit de 
separar residus als seus domicilis o 
també per les campanyes que s’hagin 
dut a terme des de l’administració 
municipal, etc. 

Finalment, alhora d’implementar 
alternatives com la introducció del 
Boc’n Roll a l’escola, cal realitzar una 
tasca prèvia d’educació ambiental per 
tal que els alumnes prenguin 
consciència de la problemàtica 
existent i de la solució que se’ls 
proposa.  

Agraïments 

Volem agrair a l’ARC i l’EMSHTR la 
seva confiança al haver becat el 
present projecte.  Així com a la nostra 
directora Roser Gorchs pel seu suport 
acadèmic i per la seva visió analítica. 
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