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1- INTRODUCCIÓ  

El centre on s’han realitzat les pràctiques està adherit al programa Agenda 21 i procura seguir 
uns bons hàbits en referència al que avui en dia anomenem “sostenibilitat”. Malgrat això, hi ha 
aspectes que encara s’escapen del model òptim: gestió ineficaç dels residus a l'aula de 
tecnologia, manca de control en l’apagada d’ordinadors i pantalles a l’aula d’informàtica, 
augment del consum energètic en general a tot el centre, etc. El present treball neix de la 
necessitat d’esbrinar quins són aquests punts de gestió ineficaç,  cercar les possibles maneres 
de millorar-los i proposar eines de treball per tal de transmetre a l’alumnat una sensibilitat en 
relació a aquest tema. 

Ha arribat un moment en què la sensibilització pel medi ambient ha de mirar d’anar més enllà 
de les paraules i hem de procurar que entre tots la duguem a la pràctica amb fets concrets, 
abastables, possibles. I des de l’escola, espai d’aprenentatge i educació, s’ha de treballar en 
aquest sentit. Hem d’aprofitar els recursos de què disposem als centres per tal de transmetre 
una estimació pel nostre entorn, educant amb valors mediambientals, per formar persones que, 
tant en el present com en el futur, tinguin cura del nostre planeta. 

Així, si es fa una aposta ferma pel projecte d’Escola Verda, fóra bo extendre’l en tots els sentits, 
tant els de gestió del centre com en els pedagògics i val la pena aprofitar al màxim els recursos 
que es proporcionen des dels programes institucionals, com el d’Agenda 21 Escolar. És 
important no voler abastar més del que és possible; per tant, convé començar per aquelles 
petites actuacions que estan al nostre abast, per tal d’anar incorporant-les en el nostre dia a 
dia, i que s’acabin convertint en part dels nostres hàbits quotidians. 

Aquest treball vol analitzar quins són els aspectes que no acaben de funcionar del tot bé en 
l’àmbit de la sostenibilitat i gestió de residus. Així, comencem per observar que a l’aula de 
tecnologia, on passem una bona part de les hores de pràctiques realitzades al centre, es 
detecten aspectes a millorar pel que fa a la gestió de materials i els residus que es generen 
després de realitzar les diferents activitats.  

Això és prou significatiu com per ser motiu d’estudi del present treball, amb el qual intentarem 
realitzar una anàlisi de les condicions actuals, així com fer alguns suggeriments d’activitats 
pedagògiques per a l’alumnat i una proposta de millores dels diferents recursos energètics i de 
gestió de residus. 

Els objectius principals d’aquest treball són: 

 Discriminar quines accions produeixen un malbaratament de l’energia o una ineficaç 
gestió dels residus. 

 Proposar millores en l’aprofitament dels recursos energètics i en la gestió de residus, 
principalment a l’aula de tecnologia. 

 Definir accions que permetin fomentar una actitud positiva en l’alumnat en relació al 
medi ambient. 

 Establir unes pautes per tal que el personal docent i no docent del centre participi de 
l’estalvi energètic i la millora en la gestió de residus. 

 Realitzar propostes de treball a l’aula ordinària i a l’aula taller per tal de traduir la 
teoria de la “sostenibilitat” a pràctiques i exercicis a classe. 

 

El treball analitzarà els problemes detectats i farà les propostes corresponents dividides en dos 
grans blocs: aquell corresponent a la GESTIÓ del centre (aspectes que correspondrien més a 
la direcció i administració de l’escola) i el que afecta més al vessant DIDÀCTIC (fer prendre 
consciència als alumnes de la importància que tenen els seus hàbits individuals en un entorn 
col·lectiu). 
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2- DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

2.1- CONTEXT 

2.1.1 EL CENTRE      
Ens trobem en un centre els inicis del qual daten de principis del segle XX. Neix en un barri 
obrer de Barcelona, per tal d’atendre les necessitats educatives en un entorn marcat per la 
pobresa i la manca de recursos. Mica a mica, anaren sorgint tot un seguit d’entitats i seccions 
que, al seu torn, n’anaren creant de noves per arribar al centre que existeix avui en dia.  

Actualment, aquesta institució educativa escolaritza uns 1800 alumnes, d’entre 3 i 20 anys, en 
tres edificis diferents. El primer grup d’educadors, que atenien les necessitats bàsiques dels 
obrers del barri, s’ha convertit en més d’un centenar de docents especialitzats en les diferents 
àrees de coneixement, que treballen conjuntament amb el personal d’administració i serveis.  

La majoria dels alumnes del centre pertanyen a famílies de classe mitjana. Un tant per cent 
elevat de famílies tenen estudis mitjans o superiors  I, en la major part de casos, treballen 
ambdós progenitors.  

Hi ha un tant per cent baix d’alumnes de famílies amb origen estranger i, en la major part dels 
casos, l’alumne ja és nascut aquí. Hi ha pocs casos d’alumnes incorporats a mitjans de curs, 
provinents d’altres països. En aquests casos, actua l’aula d’acollida per tal de procurar-los una 
adaptació ràpida i un bon coneixement de la llengua pròpia. 

 

 
2.1.2 ACTITUDS AMBIENTALS DEL CENTRE  

2.1.2.1 AGENDA 21 
L’agenda 21 (http://www.bcn.es/agenda21/) va sorgir arran de la Cimera de la Terra celebrada 
a Rio de Janeiro l’any 1992, amb l’objectiu de debatre estratègies a fi d’assolir un model de 
desenvolupament sostenible. És “una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a 
la tasca que molts centres ja fan en educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els 
vincles entre escola i ciutat”.1 

Moltes ciutats, entre elles Barcelona, han assumit aquest compromís i es treballa en diferents 
àmbits des del juliol del 2002. Molts centres educatius s’han anat adherint a aquest projecte, 
entre ells el centre amb què hem estat treballant, que hi participa des del curs 2005-06. 
L’objectiu principal és educar l’alumnat, així com desenvolupar un esperit crític davant dels 
problemes ambientals i de denúncia de les agressions que es fan al medi ambient a més gran 
escala. 2   El mes d’octubre del 2010 el centre va ser reconegut públicament per part de 
l’Ajuntament de Barcelona com una escola que assumeix el compromís amb l’educació per la 
sostenibilitat. 

Cada curs el centre celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Així, es valoren les propostes i 
iniciatives que els alumnes fan en els seus treballs en relació al Medi Ambient. El professorat 
proposa aquells que són de temàtica mediambiental, tecnològica i científica a un Jurat que es 
crea per a l’ocasió, el qual els revisa i avalua i decideix quins són els guanyadors dels Premis 
de CIÈNCIA, TÈCNICA I MEDI AMBIENT. Enguany es van celebrar el 16 de novembre i van 
quedar emmarcats dins de l’Any Internacional de la Química. 

Alguns docents destaquen la dificultat d’organitzar aquesta jornada, per la baixa quantitat de 
treballs plenament relacionats amb la temàtica requerida, i es plantegen la manera de 
potenciar-ho. És un dels reptes de cara als propers cursos. 

                                                                 
1 http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/queesa21e.htm 
2
 pàgina web del centre 
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Així doncs, l'Agenda 21 Escolar és   un programa pensat per facilitar la implicació dels centres 
educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, 
començant per la intervenció en l'entorn més immediat.3 

Per tal de participar en el projecte, cal: 

 Explicar a la comunitat educativa del centre l’esperit del programa A21E  
 Elaborar un projecte en el formulari que es troba a la web  
 Obtenir el vist i plau de l’equip directiu i presentar el projecte el maig del 2010. 

L’any 2005 l’escola es proposa participar en aquest projecte i crea una comissió que 
s’encarregarà de dur a terme les anàlisis i les activitats pertinents. A partir d’aquest moment, es 
van fent reunions per estudiar el tema i es van redactant memòries periòdiques (annex NP1)  
que en recullin els objectius principals.  Un extracte dels aspectes més importants seria el 
següent: 

● Memòria del grup de treball del curs 2004-2005 4: 

→ Accions a fer a l’escola  respecte l’ENERGIA: 

 Revisar les fonts de llum artificial i substituir-les, en cas necessari, per unes de baix 
consum. 

 Apagar els llums innecessaris. Avaluar la diferència de consum que això suposa. 
 Estudiar l’estratègia de la calefacció al centre (estufes individuals a cada espai) per tal 

d’optimitzar-la.  
 Col·locar vidres dobles a les finestres que s’hagin de canviar. 
 Estudiar la possibilitat d’instal·lar captadors solars per tenir aigua calenta als laboratoris 

de l’últim pis. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte l’AIGUA: 

 Instal·lació de difusors d’aire a les aixetes del nou laboratori. I adaptació progressiva de 
les aixetes existents. 

 Estudiar quin és el millor sistema de cisterna de WC per tal de substituir els existents 
quan sigui possible. 

 Fer un bon manteniment de les aixetes i les cisternes de WC per tal d’evitar les 
pèrdues d’aigua. 

 Estudiar la possibilitat de fer un circuit tancat d’aigua al laboratori de química, per tal de 
no perdre tanta aigua quan s’ha de refrigerar un sistema. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte el MATERIAL ESCOLAR: 

 Usar paper reciclat ecològic en tots els àmbits del centre. 
 Aprofitar l’anvers dels papers utilitzats per una sola cara per a allò que sigui possible. 
 Totes les feines, exàmens, dossiers, etc. que es lliurin a l’alumnat han d’estar estar 

escrits a dues cares. 
 Demanar que els treballs dels alumnes estiguin escrits a dues cares i sense 

enquadernar. 
 Optimitzar els dossiers: eliminar full en blanc com a darrera pàgina, ni com a separador, 

etc. 
 Aprofitar al màxim els papers; no llençar-los rebregats. 

                                                                 
3 http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/ 
4  Extracte de les memòries d’Agenda 21 del centre 
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 Promoure l’ús de retoladors i bolígrafs recarregables i sense dissolvents tòxics, 
marcadors fosforescents de fusta i fulls i llibretes de paper reciclat ecològic. 

 Utilitzar tòners i cartutxos de tinta recarregables per a les fotocopiadores i impressores. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte els RESIDUS: 

 Promoure l’ús dels contenidors de piles usades existents al centre. 
 Instal·lar contenidors de paper i envasos a totes les aules, a secretaria i al bar. En 

aquest darrer espai també hi hauria d’haver un aparell per aixafar les llaunes buides. 
 Instal·lar contenidors de paper a les sales de professors. 
 Instal·lar contenidors de paper,  envasos i vidre a la sala d’esbarjo. 
 Instal·lar contenidors de paper,  envasos, vidre i matèria orgànica al menjador. 
 Contenidors diferenciats de tots els tipus a la cuina: paper, envasos, vidre, matèria 

orgànica i olis usats. 
 Laboratori de química: neutralitzar els residus àcids, abans d’abocar-los a l’aigüera, i 

aïllar aquells que siguin perillosos i tòxics per enviar-los al lloc pertinent. 
 Laboratori d’experimentals: tractament similar que el del laboratori de química. Residus 

de microbiologia: els recull una empresa especialitzada quan el contenidor és ple. 
 Laboratori de tecnologia: investigar els tipus de residus que s’hi generen i estudiar la 

seva separació i posterior tractament. 
 Contenidor de tintes, tòners i cartutxos. 

→ Accions a fer a l’escola  a nivell GENERAL: 

 Informar correctament TOTS els membres de la comunitat educativa sobre tots i 
cadascun dels aspectes anteriors. 

 Que l’educació ambiental formi part del RRI, del PEC i del PAT. 
 Fer publicitat de les accions que es vulguin dur a terme. 
 Fer grups de voluntaris mediambientals entre els alumnes de tots els nivells. 
 Crear una comissió permanent per a temes mediambientals, que inclogui persones de 

tots els nivells educatius i àrees i del PAS. 
 Escriure, de forma periòdica, a la revista del centre. 
 Donar seguiment als tallers d’Infantil-Primària sobre el reciclatge. 
 Contactar amb entitats de recollida selectiva. 
 Demanar ajuts econòmics, subvencions. 
 Acompliment del programa Agenda 21. 
 Integració a la xarxa d’escoles verdes. 

 

● Memòria del grup de treball del curs 2005-2006: 

Es revisen, a nivell general, les accions del curs anterior i es posa com a objectiu, per aquest 
curs, la disminució i separació de residus que es produeixen al centre. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte les DEIXALLES: 

 Tornar a demanar a la regidora el trasllat dels contenidors a la banda del carrer on es 
troba l’escola, per tal d’evitar que els alumnes hagin de creuar el carrer. 

 Instal·lar contenidors pel plàstic a les aules; pel paper es pot fer servir una caixa de 
cartró. Mirar de trobar la manera de fer les alumnes partícips de tot el procés, 
incentivant-ho des de la tutoria. 

 Instal·lar un contenidor més gran pel paper i un pel plàstic a les sales de professors. 
 Recollir en bidons l’oli utilitzat a la cuina. 
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 Instal·lar un contenidor blau a secretaria i consergeria. 
 Instal·lar contenidors pel plàstic als patis i al poliesportiu. 
 Separar la matèria orgànica al menjador. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte el PAPER: 

 Evitar la utilització de llibretes. 
 Fomentar la utilització de les dues cares dels fulls de paper. 
 Refer l’estructura dels dossiers, recordant les indicacions del curs passat respecte 

aquest tema. 
 Acostumar els alumnes a la reutilització del paper. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte els LLIBRES DE TEXT: 

 Aprofitant la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament, es vol impulsar la 
iniciativa de reaprofitament de llibres de text. 

 

● Memòria del grup de treball del curs 2006-2007: 

Ens trobem en el “Segon Any d’Agenda”, en el qual se segueixen valorant les deficiències, 
millorant les mesures correctores proposades i es van engegant campanyes de sensibilització a 
tots els nivells educatius.  

Un dels avenços principals és que ja es pot donar per instaurat al centre l’ús del paper reciclat. 
Així doncs, de cara a aquest curs, es decideix focalitzar les forces en dos objectius molt 
concrets: la separació i la disminució. Els propòsits són molt similars als dels anys anteriors; ara 
es tracta de consolidar-los. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte el PAPER: 

 S’insisteix en el fet d’evitar la utilització de llibretes, per pes, per coherència amb la 
primària i per la disminució de paper. 

 Seguir fomentant la utilització de les dues cares dels fulls de paper. 
 Continuar amb la idea de refer l’estructura dels dossiers, recordant les indicacions dels 

cursos passats respecte aquest tema. 
 Seguir promovent la reutilització del paper. 
 Reutilització del paper a les impressores. 

→ Accions a fer a l’escola  respecte ALTRES RESIDUS: 

 Insistir en la reclamació a la regidora sobre el trasllat dels contenidors a la banda del 
carrer on es troba l’escola, per tal d’evitar que els alumnes hagin de creuar el carrer. 

 Millorar la recollida selectiva als diferents laboratoris, tot revisant els convenis amb les 
empreses que els vénen a cercar al centre. 

 Cartutxos de tinta: els recull la mateixa empresa que els subministra. 
 Promoure l’ús del contenidor de piles que hi ha al vestíbul del centre. 
 Reutilització del material informàtic. 
 Sensibilització amb la visita del punt verd mòbil 
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● Memòria del grup de treball del curs 2008-2009: 

És el quart any d’Agenda 21 al centre. Se segueixen revisant les deficiències i es van millorant 
les mesures correctores proposades. No hi insistirem, ja que són pràcticament les mateixes que 
les exposades fins ara. L’única novetat és la implantació d’un hort urbà al pati del centre, que 
és treballat pel grup de diversitat de 3r d’ESO. 

 

Posteriorment, l’octubre del 2010 el centre va encarregar una Diagnosi Energètica Ambiental 
(annex NP2). El seu objectiu era realitzar una diagnosi inicial d’eficiència energètica del centre 
a fi de millorar-la, ja sigui des d’un punt de vista ambiental, com econòmic. Aquest document fa 
unes propostes de millora generals que encara no s’han dut a terme en la seva totalitat. El 
motiu principal de no haver-les realitzat és el  cost econòmic inicial que implicaria dur-les a la 
pràctica. 

A aquestes propostes de millora energètica, també cal tenir en compte els projectes que el 
centre ja ha realitzat en relació al programa Agenda 21 Escolar, si bé han tingut una baixa 
repercussió en la gestió de residus a l’Aula de Tecnologia. Aquests són: 

 2009-2010: Reduïm els residus de l’escola 
 2008-2009: Els residus: el paper. L’hort urbà. 
 2007-2008: Els residus: el paper. 
 2006-2007: Minimitzem els residus. 
 2005-2006: Minimitzem els residus a la nostra escola. 

Així doncs, un dels objectius d’aquest treball serà analitzar quins propòsits han tingut èxit i 
quins han fracassat, així com proposar alternatives per mirar d’aconseguir que prosperin. 

 

2.1.3 ALTRES PROGRAMES DE SOSTENIBILITAT A L’ESCOLA 

2.1.3.1 ESCOLA VERDA 
Tal com ens diu el Departament de la Generalitat de Catalunya, El programa Escoles Verdes 
sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que 
volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la 
finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.5 Els seus 
objectius principals són fonamentalment tres: 

DIDÀCTICS + GESTIÓ:  Ajudar als centres a incorporar valors de l’entorn. 
    Implicar tots els membres de la comunitat educativa. 

XARXA:    Connectar els centres que comparteixen els mateixos objectius. 

El concepte és molt similar al de l’Agenda 21, ja que busca dinamitzar les escoles per tal de 
comprometre’n tots els seus agents en la tasca de la sostenibilitat, tant en la gestió directa del 
centre, com en la conscienciació de la vida diària dels seus membres. La diferència principal es 
troba en l’agent creador de la xarxa; són les Nacions Unides qui endeguen el projecte de 
l’Agenda 21 i els Ajuntaments l’impulsen a una escala més reduïda del territori, mentre que 
l’Escola Verda és un programa creat i gestionat pel Departament d’Ensenyament i el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

                                                                 
5  
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde59

7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
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Així doncs, el punt de partida serà l’avaluació interna dels centres, entenent-la com un conjunt 
de diferents accions dels seus membres, motivant-ne la reflexió i la participació continuades per 
tal de fer anar el projecte endavant. No es tracta “només” de millorar la gestió de l’escola, sinó 
que cal incidir fermament en la reflexió i mentalització dels alumnes; en definitiva, es tracta 
d’educar en la sostenibilitat. 

2.1.3.2 ISO 14001 
La norma UNE-EN ISO 14001 és una norma internacional que estableix com implantar 
un sistema de gestió ambiental eficaç. El seu objectiu principal és trobar l’equilibri entre una 
màxima rendibilitat econòmica i un mínim impacte ambiental, tot cercant el compromís de 
l’organització (ja sigui una escola, una empresa, etc.) per tal d’aconseguir-ho. 

Es tracta d’una norma voluntària i es dirigeix a qualsevol organització, de caire públic o bé 
privat, de qualsevol mida o sector que volen establir, documentar, implantar, mantenir i millorar 
contínuament un sistema de gestió ambiental.6 

Si el centre es plantegés obtenir el certificat corresponent a la norma ISO 14001, n’hauria de 
complir els requisits per a l’establiment d’un sistema de gestió ambiental que aquesta 
especifica en el seu contingut. A més, caldria sotmetre’s a una auditoria realitzada per alguna 
de les entitats acreditades a tal efecte. 

Els principals requisits per poder  assolir la certificació, el centre educatiu hauria de: 

 Identificar i controlar l’ impacte ambiental de les seves activitats, productes o serveis. 
 Millorar contínuament el seu acompliment ambiental. 
 Implementar un enfocament sistemàtic per a la fixació d'objectius i finalitats ambientals, 

per l'assoliment d'aquests i per tal de demostrar que s'ha aconseguit.7 

Així doncs, es tracta d’una norma més generalista, en tant que la seva certificació no està 
especialitzada només per a centres educatius, però no per això pot resultar-hi inadequada. 
Cercar-ne la corresponent certificació seria una manera de començar a introduir els alumnes en 
el món de l’empresa, ja que és un tipus de gestió que es podran trobar en el seu futur 
professional. 

     

 

2.2- PROBLEMES DETECTATS 

2.2.1 DESCRIPCIÓ DELS PROBLEMES DETECTATS 

2.2.1.1 PROBLEMES DE GESTIÓ 
Sembla que s’ha perdut una mica de pistonada pel que fa a les iniciatives preses els primers 
anys de participar al programa Agenda 21 Escolar, ja que alguns dels suggeriments que 
s’havien plantejat i mirat de dur a terme amb molta empenta, semblen una mica aturats. Potser 
fóra bo recuperar l’embranzida inicial i mirar d’endegar propostes per millorar els hàbits 
d’alumnes i professorat en relació al medi ambient. 

Per tal d’analitzar-ho, revisarem els diferents aspectes mencionats a les memòries que el 
centre va anar redactant, en relació a l’Agenda 21 Escolar, i mirarem d’esbrinar quines mesures 
han tirat endavant i funcionen, i quines han quedat bloquejades i el perquè. 

 

                                                                 
6
 http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials 
7
 http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials 
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Tipus de mesura Ha funcionat? Valoracions 
E

N
E

R
G

IA
 

Revisar les fonts de llum 
artificial i substituir-les, en cas 
necessari, per unes de baix 
consum. 

A MITGES 

A nivell general, es duu a terme aquesta 
mesura, excepte en aquells punts de llum 
accessibles als estudiants (per robatoris de 
làmpades) 

Apagar els llums innecessaris.  

Avaluar la diferència de 
consum que això suposa. A MITGES 

Sovint s’apaguen els llums de les aules o 
espais que  no estan en ús, però en ocasions 
se’n troben d’encesos.  

La diferència de consum s’estima en el 
document del DEA (annex NP2) 

Estudiar l’estratègia de la 
calefacció al centre (estufes 
individuals a cada espai) per tal 
d’optimitzar-la.  

 
NO 

Als espais corresponents a l’ampliació del 
centre hi ha calefacció general per radiadors, 
però als antics segueixen havent-hi estufes 
individuals que no funcionen de forma 
optimitzada. S’encenen al matí, a primera 
hora, una a una. I després s’apaguen segons 
la conveniència del docent que es troba a 
l’aula, en funció de si té calor o no, i no pas 
seguint un criteri general. 

Col·locar vidres dobles a les 
finestres que s’hagin de 
canviar. 

 

Progressivament,

SÍ 

A mesura que s’han de canviar les fusteries 
de les finestres, es col·loquen vidres dobles 
amb cambra. Per una qüestió d’inversió 
econòmica, aquesta mesura es va aplicant 
molt lentament, però. 

Estudiar la possibilitat 
d’instal·lar captadors solars per 
tenir aigua calenta als 
laboratoris de l’últim pis. 

 

Per ara, 

NO 

A dia d’avui, no s’han instal·lat plaques solars 
al centre. Els motius al·legats són, un cop 
més, econòmics, per la inversió inicial que 
representen. 

A
IG

U
A

 

Instal·lació de difusors d’aire a 
les aixetes del nou laboratori. I 
adaptació progressiva de les 
aixetes existents. 

 

Progressivament,

SÍ 

A les aixetes dels espais nous (ampliació del 
centre) hi ha difusors d’aire. Poc a poc, es 
van instal·lant a aquelles que cal canviar a 
l’edifici antic. 

Estudiar quin és el millor 
sistema de cisterna de WC per 
tal de substituir els existents 
quan sigui possible. 

A MITGES 

En els lavabos de l’ampliació de l’edifici hi ha 
sistema de doble descàrrega, però encara 
no s’ha instal·lat aquesta mesura d’estalvi en 
la resta de WC del centre. 

Fer un bon manteniment de les 
aixetes i les cisternes de WC 
per tal d’evitar les pèrdues 
d’aigua. 

SÍ 

No hi ha aixetes que degotegin ni cisternes 
que perdin aigua. Hi ha unes directrius de 
manteniment per tal de no malgastar aigua 
(en cas d’avaria, la reparació es considera 
“urgent”) 

Estudiar la possibilitat de fer un 
circuit tancat d’aigua al 
laboratori de química, per tal de 
no perdre tanta aigua quan s’ha 
de refrigerar un sistema. 

 

NO 

Per ara, no s’ha dut a terme aquesta 
instal·lació. Els motius al·legats són, a més 
d’econòmics, logístics, ja que caldria dur-ho 
a terme durant les vacances, quan no es 
necessita aquest espai per a la docència. 
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M
A

T
E

R
IA

L 
E

S
C

O
LA

R
 

Usar paper reciclat ecològic en 
tots els àmbits del centre. 
 

SÍ 
Efectivament, s’utilitza paper reciclat tant 
des de l’administració com des de la 
docència. 

Aprofitar l’anvers dels papers 
utilitzats per una sola cara per a 
allò que sigui possible. 

SÍ 
Tant als despatxos de professorat, com a les 
àrees administratives, hi ha piles de paper 
disponible per ser reaprofitat per l’anvers.  

Totes les feines, exàmens, 
dossiers, etc. que es lliurin a 
l’alumnat han d’estar estar 
escrits a dues cares. 

SÍ 
Tant els exàmens, com les notificacions que 
s’entreguen als alumnes, els dossiers, etc. 
estan escrits a dues cares. 

Demanar que els treballs dels 
alumnes estiguin escrits a dues 
cares i sense enquadernar. 

NO 
La major part de treballs entregats pels 
alumnes estan enquadernats. En pocs casos 
estan impresos per les dues cares. 

Optimitzar els dossiers: eliminar 
full en blanc com a darrera 
pàgina, ni com a separador, 
etc. 

SÍ 
Excepte en comptades ocasions, no 
s’inclouen fulls en blanc en els dossiers. 

Aprofitar al màxim els papers; 
no llençar-los rebregats. 

 

NO 
A les papereres és fàcil trobar papers 
rebregats i sense aprofitar al màxim. 

Promoure l’ús de retoladors i 
bolígrafs recarregables i sense 
dissolvents tòxics, marcadors 
fosforescents de fusta i fulls i 
llibretes de paper reciclat 
ecològic. 

 

NO 

En general, els alumnes desconeixen la 
manera de recarregar retoladors i bolígrafs i 
no en disposen.  

Tampoc es troben estris d’aquestes 
característiques a les sales de professorat ni 
a administració. 

Utilitzar tòners i cartutxos de 
tinta recarregables per a les 
fotocopiadores i impressores. 

A MITGES 
Les fotocopiadores d’administració sí que 
utilitzen tòners recarregables, així com 
alguna de les impressores. Però no s’ha 
acabat de generalitzar per tots els aparells 

Evitar l’ús de llibretes 

A MITGES 

Si bé des del professorat hi ha un acord pel 
qual no es fomentarà l’ús de llibretes, 
aquestes tampoc estan prohibides al centre. 
Així, tot i que se n’ha reduït l’ús, hi ha un cert 
nombre d’alumnes que encara en fan servir. 

R
E

S
ID

U
S

 

Promoure l’ús dels contenidors 
de piles usades existents al 
centre. 

 

SÍ 

Existeix un contenidor de piles usades al 
vestíbul del centre, tot i que no tots els 
alumnes són conscients de la seva 
existència i ubicació. 

Instal·lar contenidors de paper i 
envasos a totes les aules, a 
secretaria i al bar. En aquest 
darrer espai també hi hauria 
d’haver un aparell per aixafar 
les llaunes buides. 

A MITGES 

Només hi ha contenidors de paper i envasos 
a la secretaria i al bar, però no pas a les 
aules. 

 

Instal·lar contenidors de paper 
a les sales de professors. 

 

A MITGES 
A algunes sales de professors sí que hi ha 
contenidors de paper. Però no a totes. Per 
exemple, no n’hi ha al despatx d’àrea de 
Tecnologia. 

Instal·lar contenidors de paper,  
envasos i vidre a la sala 
d’esbarjo. 

SÍ 
Hi ha contenidors d’envasos i vidre a la sala 
d’esbarjo. 

Instal·lar contenidors pel plàstic 
als patis i al poliesportiu. 

 

SÍ 
Hi ha els contenidors esmentats en aquestes 
zones. 
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Instal·lar contenidors de paper,  
envasos, vidre i matèria 
orgànica al menjador. 

 

SÍ 
Hi ha aquests tipus de contenidors tant al 
menjador d’alumnes com al de personal. 

Contenidors diferenciats de tots 
els tipus a la cuina: paper, 
envasos, vidre, matèria 
orgànica i olis usats. 

SÍ 

A la cuina hi ha tots els contenidors 
esmentats. 

Laboratori de química: 
neutralitzar els residus àcids, 
abans d’abocar-los a l’aigüera, i 
aïllar aquells que siguin 
perillosos i tòxics per enviar-los 
al lloc pertinent. 

SÍ 

Es procedeix tal i com es descriu. 

Laboratori d’experimentals: 
tractament similar que el del 
laboratori de química. Residus 
de microbiologia: els recull una 
empresa especialitzada quan el 
contenidor és ple. 

SÍ 

Es procedeix tal i com es descriu. 

Laboratori de tecnologia: 
investigar els tipus de residus 
que s’hi generen i estudiar la 
seva separació i posterior 
tractament. 

NO 

Malgrat que hi ha un contenidor de paper, 
els residus acaben tots barrejats entre 
aquest i el de rebuig. No se separen residus 
de cap tipus. 

Contenidor de tintes, tòners i 
cartutxos. 

 NO 

L’empresa subministradors s’endú les tintes, 
tòners i cartutxos utilitzats al centre. Però no 
hi ha un contenidor per a dipositar aquest 
tipus de deixalles en cas que provinguin de 
casa dels alumnes, per exemple (com sí que 
passa amb el contenidor de piles) . 

Reutilització del material 
informàtic. 

 
SÍ 

El material informàtic s’aprofita fins que 
deixa de ser funcional. A partir d’aquest 
moment, o bé se’n reaprofiten els seus 
components o bé es llença a la deixalleria. 

Demanar a la regidora el 
trasllat dels contenidors, a la 
banda del carrer on es troba 
l’escola, per tal d’evitar que els 
alumnes hagin de creuar el 
carrer. 

NO 

Malgrat les peticions reiterades, els 
contenidors segueixen a l’altra banda del 
carrer. 

G
E

N
E

R
A

L 

Informar correctament TOTS 
els membres de la comunitat 
educativa sobre tots i cadascun 
dels aspectes anteriors. 

SÍ 

S’utilitza el web de l’escola, així com les 
eines del moodle per mantenir-ne informats 
tots els seus membres. Tot i així, es va 
començar amb força empenta i mica a mica 
s’ha anat “abandonant”. 

Que l’educació ambiental formi 
part del RRI, del PEC i del PAT. A MITGES Explícitament, consta només dins del 

Projecte Educatiu 

Fer publicitat de les accions 
que es vulguin dur a terme. SÍ La pàgina web del centre serveix per a 

aquesta finalitat. 

Fer grups de voluntaris 
mediambientals entre els 
alumnes de tots els nivells. 

NO 
Proposta que no s’ha dut a terme, avui per 
avui. 
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Crear una comissió permanent 
per a temes mediambientals, 
que inclogui persones de tots 
els nivells educatius i àrees i 
del PAS. 

NO 

No existeix una comissió permanent com la 
que es descriu. 

Escriure, de forma periòdica, a 
la revista del centre. SÍ Totes les accions són publicades a la revista 

del centre. 

Donar seguiment als tallers 
d’Infantil-Primària sobre el 
reciclatge. 

NO 
Aquesta continuïtat no es materialitza d’una 
forma clara. 

Contactar amb entitats de 
recollida selectiva. A MITGES 

S’han contactat per a realitzar consultes, 
però no s’ha aprofitat per a la didàctica amb 
l’alumnat. 

Demanar ajuts econòmics, 
subvencions. SÍ 

S’han demanat algunes ajudes i s’han 
obtingut algunes subvencions. Però cal 
insistir-hi. 

Acompliment del programa 
Agenda 21. 

SÍ 

El mes d’octubre de 2010 el centre va ser 
reconegut públicament per part de 
l’ajuntament de Barcelona com una escola 
que assumeix el compromís amb l’educació 
per la sostenibilitat. 

Integració a la xarxa d’escoles 
verdes. 

NO El centre no pertany oficialment a la Xarxa 
d’Escoles Verdes. 

 

 

2.2.1.2 PROBLEMES DE CAIRE PEDAGÒGIC 
Una bona part de les hores de realització del Pràcticum al centre han estat a l‟Aula de 
Tecnologia. Això ha permès una intensa observació d’activitats diverses i interacció amb 
l’alumnat en la seva realització. Ha estat al llarg d’aquesta etapa, que s’han anat detectant 
diferents problemàtiques, entre les quals podem destacar les següents: 

● Desconeixement en la classificació de materials. 

Un grup significatiu dels alumnes no responen correctament quan se’ls demana a quin 
grup de materials pertanyen alguns dels objectes que s’utilitzen per a desenvolupar les 
activitats de tecnologia a l’aula taller. 

● Poc interès per la classificació dels residus. 

Quan finalitzen les activitats de tecnologia a l’aula taller, gairebé mai ningú pregunta on 
cal llençar els residus i acaben tots barrejats als cubells de rebuig. 

● Manca de contenidors adequats per a una bona classificació dels residus a l’Aula Taller. 

A l’aula taller només hi ha dos cubells d’escombreries: un de paper i l’altre de rebuig. 
Malgrat això, els dos acaben sent utilitzats únicament com a rebuig, de manera que el 
reciclatge és nul. 

● Poca implicació en l’optimització energètica de l’aula. 

El centre disposa de calefacció individualitzada per a cada espai. Així, tot i tenir l’estufa 
de l’aula en funcionament, alguns alumnes tenen calor i obren les finestres, de manera 
que la pèrdua energètica és considerable. Quan se’ls insta a que tanquin les finestres i 
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se’ls explica el perquè, rondinen i prioritzen el seu estat tèrmic personal per davant a 
l’eficiència energètica i al confort de la resta de companys i docents. 

● Robatori d’elements energètics comuns. 

Com a curiositat preocupant, ens trobem que als lavabos dels estudiants hi ha 
bombetes tradicionals enlloc de les de baix consum. Quan es demana al responsable 
de manteniment el motiu d’aquesta elecció, ens explica que és perquè es produeixen 
robatoris cada cop que se’n col·loquen de les eficients a nivell energètic. Cal, per tant, 
una sensibilització important en aquesta qüestió. 

 

 

● Enquesta a l’alumnat 

Amb la finalitat d’obtenir una base estadística (que, malgrat tot, pot seguir tenint components 
subjectius), i no basar-nos només amb l’observació i les sensacions que s’han tingut a classe, 
es realitza una enquesta entre els estudiants. D’aquesta manera es pretén conèixer una mica 
millor els seus hàbits sostenibles.  

La mostra es pren a tres grups d’ESO, i es recullen un total de 75 enquestes respostes. Una de 
les primeres qüestions plantejades és: “Com passem l’enquesta, en format paper o virtual?” 
Semblaria lògic optar per la segona via, ja que seria més coherent amb la línia del present 
treball però, després de consultar-ho amb els docents del centre, es decideix que el paper serà 
molt més resolutiu. No deixa de ser significatiu que en una època en què els adolescents fan ús 
de les noves tecnologies de forma intensiva en tractar-se del seu oci, mostrin una certa 
“mandra” quan aquesta s’ha d’utilitzar en l’entorn educatiu, sobretot si hi han de dedicar una 
estona fora de l’horari escolar.  

Això no obstant, s’informa a l’alumnat que respondre a l’enquesta és una acció totalment 
voluntària, que forma part del meu Treball Fi de Màster de la Universitat, i que es garanteix 
l’anonimat de les respostes. Així, se’ls demana que l’emplenin amb el màxim de sinceritat, ja 
que d’aquesta manera la situació actual quedarà més ben reflectida i es podran plantejar de 
forma més òptima unes propostes de millora. 

El qüestionari comença amb un primer apartat en què es demanen unes dades 
socioeconòmiques, que ens ajudaran a establir l’estatus familiar dels alumnes. Semblaria lògic 
pensar que en una família en què els membres adults tenen una formació sòlida, la 
sensibilització en hàbits sostenibles hauria de ser més elevada, però no volem donar res per 
suposat. Així, s’inclouen una sèrie de qüestions en aquesta direcció. 

 

Després d’aquesta part introductòria, l’enquesta es divideix en quatre apartats: 

 Concepte de sostenibilitat: per valorar què saben els alumnes d’aquest concepte i 
quina sensibilitat tenen al respecte, a nivell general. 

 A casa, consum: per valorar les mesures d’estalvi que prenen a les respectives llars 
(aigua i energia) 

 A casa, hàbits de compra: per valorar si els alumnes prenen consciència de què es 
compra i en quines condicions. 

 Transports: per valorar si donen importància al transport col·lectiu i la influència que pot 
tenir el transport privat en el medi ambient. 

 

El qüestionari que es passa als alumnes és el següent: 
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(Si no coneixes alguna de les respostes, escriu NS al costat de la casella corresponent) 

►Dades socioeconòmiques: 

1- Sóc: 

                    Noia          Noi 
 
2- Quants membres conviviu a casa? 

                    1 adult i 1 menor 
                    2 adults i 1 menor 
        1 adult i 2 menors 
                    2 adults i 2 menors 
                    2 adults i 3 o més menors 
        Altres 
 
3- Quants adults estan laboralment en 
actiu? 

                    Tots 
                    El 50% 
        Cap 
 
4- Nivell d’estudis del pare? 

                    No en té 
                    EGB o ESO 
                    Mòduls professionals 
        Batxillerat 
        Universitaris 
 
5‐ Nivell d’estudis de la mare? 

                    No en té 
                    EGB o ESO 
                    Mòduls professionals 
        Batxillerat 
        Universitaris 
 

 
►Concepte de “sostenibilitat”: 

6- Què entens per sostenibilitat? 

     
     

      
7- Creus que els teus hàbits en la teva 
vida quotidiana afecten el medi ambient? 

             Molt      Poc 
             Bastant       Gens 
             Força 
 

► A casa, els residus i el 
reciclatge: 

8- A casa, separeu els residus? 

                      Sí   No 

 
9- En cas afirmatiu, quines porcions de 
residus separeu? 
                    Paper i cartró 
                    Envasos 
                    Vidre 
                    Matèria orgànica 
                    Rebuig 
                    Petit electrodomèstic 
                    Piles, bombetes, etc. 
                    Mobles 
                    Altres (digues quins) 
 
10- Consideres que separeu 
correctament? 

                    Sí 
                    No 
                    No ho sé 
 
11- Per quin motiu no separeu més 
porcions de residus? 

                    Per manca d’espai a casa 
                    Per manca de temps 
                    Perquè ens fa mandra 

       Perquè els contenidors     
       específics ens queden molt  
       lluny 

                    Perquè no sabem com fer-ho 
                    Perquè no en tenim l’hàbit 
                    Perquè generem pocs residus 
                    Perquè considero que no  
                    milloraria la situació del meu  
                    entorn 
                    Altres (digues quins) 

 
12- On llences o llençaries cadascuna 
d’aquestes porcions de residus? 

Paper i cartró          .                              

Envasos          . 

Vidre           . 

Matèria orgànica         . 

Rebuig           . 
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Petit electrodomèstic         . 

Piles, bombetes, etc.         . 

Mobles           . 

Altres           . 

 

13- Hàbits sobre el reciclatge: 

13.1- Comprimeixes els envasos abans de 
llençar-los? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
13.2- Fas servir piles recarregables? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
13.3- Utilitzes paper reciclat? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
13.4- Imprimeixes o fotocopies els 
documents NOMÉS quan és estrictament 
necessari? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
13.5- Fotocopies o imprimeixes a doble 
cara? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 

 
►A casa, consum: 

14- Quines mesures d’estalvi ambiental 
preneu a casa?  

14.1- AIGUA 

Tancar l’aixeta quan em rento         
les dents 
Tancar l’aixeta quan       
m’ensabono 
Dutxar-me enlloc de banyar-me 
Engegar la rentadora o el 
rentavaixelles només quan estan 
plens o aplicar el programa de 
control de càrrega 
Instal·lar i fer servir la mitja càrrega 
a la cisterna del vàter 
Instal·lar difusors d’aigua a les 
aixetes per tal de reduir-ne el 
consum 

             Altres (digues quines) 
 

14.2- ENERGIA 

Tancar els llums quan no els 
necessitem 
Fer servir bombetes de baix 
consum 
Gaudir, sempre que és possible, de 
la llum natural 
Utilitzar electrodomèstics de baix 
consum (A+) 
Ús moderat de la calefacció i de 
l’aire condicionat  
Pujar i baixar a peu les escales, per 
tal d’evitar l’energia que       
consumeix  l’ascensor 
Desendollar els carregadors (mòbil, 
portàtil, etc.) quan no els utilitzem     
Descongelar els aliments a la 
nevera, enlloc de fer servir el 
microones 
Desconnectar completament el 
”stand-by” dels aparells electrònics  
que no fem servir  (per exemple, 
apagar el televisor per l’interruptor i 
no pel comandament a distància) 
Utilitzar el programa ecològic en 
electrodomèstics (rentadora,                     
rentavaixelles, etc.) 
Rentar la roba a la rentadora amb 
aigua freda 
Mantenir la calefacció a 18-20ºC 
durant el dia i a 15-17ºC durant la 
nit 
Mantenir l’aire condicionat a 24-
25ºC durant el dia i a 26-27ºC 
durant la nit 
Aplicar modificacions en la 
il·luminació de la pantalla de 
l’ordinador o del mòbil 
Adequar estacionalment (hivern i 
estiu) la temperatura de la nevera 

             Altres (digues quines) 
 
 

14.2.1- Quin tipus d’aparell utilitzeu a casa 
per escalfar l’aigua? 

            Escalfador tèrmic 
            Escalfador de gas 
            Panells solars tèrmics 

 

14.2.2- Quin tipus de cuina teniu a casa? 

             Electricitat vitroceràmica 
             Electricitat d’inducció 
             Gas Natural 
             Gas butà 
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►A casa, hàbits de compra: 

15- Quan vas a comprar, duus cistell, 
carro de compra o bosses de més d’un ús? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
16- Compres productes de temporada? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
17- Et fixes amb la procedència dels 
productes? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
18- Acabeu llençant una part dels 
productes d’alimentació que compreu a 
casa? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 

19- Compres coses innecessàries? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
20- Et fixes en què el tipus d’envàs dels 
productes sigui ecològic? 

                    Sempre  A vegades 
                    Sovint  Mai 
 
21- En els últims 3 anys, quants mòbils 
has tingut? 

            Cap          2      4 
            1         3                   Més de 4 
 
22- Quan compres un aparell electrònic o 
un electrodomèstic, què valores més? 
Endreça els criteris següents (1= ho valoro 
molt;  6= ho valoro poc): 

             El preu 
             La marca 
             El consum energètic  
             El disseny 
             El que em diu la publicitat 
             Altres (digues quins) 
 
22- Quan compreu un vehicle, què valoreu 
més? Endreça els criteris següents (1= ho 
valoro molt;  6= ho valoro poc): 

             El preu 
             La marca 

             El consum energètic 
             El disseny 
             El que em diu la publicitat 
             Altres (digues quins) 
 
 

►Transports: 

23- A quina distància vius de l’escola, 
aproximadament? 

           A menys de 200 metres 
          Entre 200 i 500 metres 

Entre 500 i 1000 metres                                    
Entre 1000 i 2000 metres 

           A més de 2000 metres 

24- Amb quin mitjà de transport véns 
habitualment a l’escola? 

            A peu    
             En autobús  
             En metro o tren 
             En bicicleta pròpia 
             Bicing   
             En cotxe 

En moto 
Altres (digues quins) 

25- Si véns en cotxe, quantes persones hi 
aneu? 

             2   4         
            3                                     5 

26- Quan no utilitzes el transport públic, 
per quin motiu no ho fas? 

Perquè no tinc una bona 
combinació 
Perquè vaig més ràpid en transport 
privat 
Perquè prefereixo anar a peu 

             Perquè comparteixo transport privat 
             Altres (digues quins) 

27- Quines raons et farien estar disposat a 
fer servir més el transport públic? 

             Tenir més bones combinacions 
Que fossin més freqüents i 
puntuals 

            Que fossin més ràpids 
            Que fossin més barats 
            Que empitjorés molt la circulació 
            Altres (digues quines) 

En cap cas faria servir més el 
transport públic 

 
 



A continuació es mostra el buidat d’aquesta enquesta: 

 

►Dades socioeconòmiques: 

 

 

 

49%

51%

1- Percentatge de noies i nois 
que formen la mostra

Noies

Nois

7%

20%

4%

45%

5%

19%

2 -Habitants per llar
(a: adult; m: menor)

1 a + 1 m

2 a + 1 m

1 a + 2 m

2 a + 2 m

2 a + ≥ 3 m

Altres

80%

17%

3%

3- Adults de la llar 
laboralment en actiu

Tots

El 50%

Cap

0%

16%

11%

17%
48%

8%

4- Nivell d'estudis del pare

No en té

EGB o ESO

FP o Mòduls 
Professionals 

Batxillerat

Universitaris

NS/NR

0%

12%

13%

15%55%

5%

5- Nivell d'estudis de la mare

No en té

EGB o ESO

FP o Mòduls 
Professionals

Batxillerat

Universitaris

NS/NR

Ens trobem amb una mostra de població 
de classe mitjana, en què la major part 
dels adults de la llar estan laboralment en 
actiu i la formació acadèmica dels quals 
és força elevada, ja que aproximadament 
un 70% té estudis universitaris o formació 
professional. 
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►Concepte de “sostenibilitat”: 

 

 

Tot i que hi ha una certa disparitat de definicions, la major part s’ajusten força al concepte de 
sostenibilitat. Caldria, però, reforçar-ho una mica més. 

D’altra banda, una bona part dels alumnes consideren que els seus gestos quotidians no són 
importants. Aquest és un punt on cal incidir. 

9%

12%

18%

28%

19%

2% 7%
5%

6- Què entens per sostenibilitat?

Un recurs ecològic per millorar el futur del planeta.

La salut de la terra. Tenir‐ne cura.

Explotació moderada dels recursos de la terra i 
reducció de la contaminació per allargar la vida del 
planeta.

Forma de vida que busca satsisfer les nostres 
necessitats respectant el medi ambient.

Trobar l'equilibri entre el consum d'energia i l'ús 
dels materials amb el medi ambient.

Generar pocs residus.

Reciclatge dels materials.

Altres

3%

9%

29%

54%

5%

7- Creus que els teus hàbis en la teva vida quotidiana afecten 
el medi ambient?

Molt

Bastant

Força

Poc

Gens
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►A casa, els residus i el reciclatge: 

 

 

Hi ha una certa confusió entre la porció “Matèria orgànica” i “Rebuig” ja que aquesta última 
hauria de ser triada pel 100% dels enquestats i, en realitat, no arriba al 50%. Cal, per tant, 
aclarir a què correspon cada porció de residus 

 

89%

11%

8- A casa, separeu els 
residus?

Sí

No

68%

15%

17%

10- Consideres que separeu 
correctament, a casa?

Sí

No

No ho sé

88% 75% 84%
67%

43% 31%
64%

37%
2%

10- En cas afirmatiu, quines porcions de residus separeu?

41%

25%
17%

12%
4%

17% 16%

0% 1%

Per manca 
d'espai a 
casa

Per manca 
de temps

Perquè ens 
fa mandra

Perquè els 
contenidors 
específics 
ens queden 
molt lluny

Perquè no 
sabem com 

fer‐ho

Perquè no en 
tenim l'hàbit

Perquè 
generem 

pocs residus

Perquè 
considero 
que no 

milloraria la 
situació del 
meu entorn

Altres

10- Per quin motiu no separeu més porcions de residus?
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Els motius més importants semblen ser la manca d’espai, en primer lloc, i la manca de temps, 
en segon. Si bé la participació de les famílies en aquest sentit és clau, fóra convenient donar 
eines creatives per tal que els alumnes les puguin proposar a casa. Potser buscar la manera 
d’aprofitar l’espai a l’aula i optimitzar el temps en el reciclatge durant el temps de classe pot ser 
important per a que després ho suggereixin a casa seva. 

 

 

La major part dels alumnes tenen clar on es llencen les porcions de residus que, poc a poc, 
s’han convertit en més habituals: paper i cartró, envasos i vidre. Dubten més quan es tracta de 
residus menys freqüents o bé quan parlem de deixalles que, segurament, no s’encarreguen ells 
de llençar, encara (com petit electrodomèstics o mobles).  

Un cop més, observem, per aquests resultats, que hi ha una gran confusió entre matèria 
orgànica i rebuig. 

29%

15%
29%

16%

11%

12- On llences o llençaries cadascuna d'aquestes porcions de 
residus?

Respon correctament

1 error

Entre 2 i 3 errors

Entre 4 i 6 errors

Entre 7 i 8 errors

13% 16% 13%

32%
39%

56%

31%

51%

12- On llences o llençaries cadascuna d'aquestes porcions de 
residus?

% d'errors per tipus de residus
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Cal incidir en la importància de la REUTILITZACIÓ i l’aprofitament màxim dels materials. 
Aparentment, no donen prou importància a l’ús de piles recarregables, a fer servir paper reciclat 
(només un 21% l’utilitza sovint o sempre) o a imprimir i fotocopiar a doble cara. 

 

29%

24%

31%

16%

13.1- Comprimeixes els 
envasos abans de llençar-los?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

15%

28%

30%

27%

13.2- Fas servir piles 
recarregables?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

4%

17%

56%

23%

13.3- Utilitzes paper reciclat?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

46%

25%

25%

4%

13.4- Imprimeixes o fotocopies 
els documents NOMÉS quan 
és estrictament necessari?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

11%

15%

38%

36%

13.5- Fotocopies i imprimeixes 
a doble cara?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai
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►A casa, consum energètic: 

 

AIGUA 

 

Dins d’”Altres” una alumna comenta que reutilitza l’aigua neta per regar plantes o rentar.  

ENERGIA 

 

Nou de les quinze propostes d’estalvi energètic són seguides per menys del 50% dels 
estudiants. Cal persistir en remarcar la importància que tenen aquests gestos per al medi 
ambient. 

95%

68%
84%

61%

32% 33%
1%

Tancar l'aixeta 
quan em rento 

les dents

Tancar l'aixeta 
quan 

m'ensabono

Dutxar-me enlloc 
de banyar-me

Engegar la 
rentadora o el 
rentavaixelles 
només quan 
estan plens o 

aplicar el 
programa de 

control de 
càrrega

Instal·lar i fer 
servir la mitja 
càrrega de la 
cisterna del 

vàter

Instal·lar 
difusors d'aigua 

a les aixetes

Altres

14.1- Mesures d'estalvi a casa: AIGUA

93%

65%
83%

33%

67%
43%

57% 59%
35%

20%
31% 36% 27% 35% 28%

14.2- Mesures d'estalvi a casa: ENERGIA
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Mentre es passa l’enquesta, molts alumnes pregunten quines diferències hi ha entre un 
escalfador tèrmic i un de gas o bé entre la vitroceràmica i la inducció. Evidentment, s’expliquen 
les diferències tants cops com fa falta, però tenint en compte que l’enquesta la responen 
alumnes de 3r d’ESO, durant el darrer trimestre, i aquest és l’últim curs en què la matèria de 
Tecnologies és obligatòria, és preocupant que aquestes nocions bàsiques, que afectaran la 
seva vida quotidiana en el moment en què es vulguin emancipar, estiguin tan poc consolidades. 

 

►A casa, hàbits de compra: 

 

Una dubte freqüent entre els alumnes, a l’hora de passar l’enquesta és saber a què ens referim 
per “productes de temporada”. Potser és que es confirma aquell tòpic que a ciutat estem massa 
allunyats del món rural i que desconeixem quins productes provenen del cultiu de temporada o 
quins han passat per un procés artificial per poder ser consumits tot l’any. Potser fóra bo 
preparar alguna activitat, compartida amb l’àrea d’experimentals, per tractar aquesta qüestió, ja 
que no només afecta a la butxaca a l’hora d’anar a comprar, sinó que té una forta repercussió 
en el medi ambient. 

25%

71%

0% 4%

14.2.1- Quin tipus d'aparell 
utilitzeu a casa per escalfar 

l'aigua?

Escalfador 
tèrmic

Escalfador 
de gas

Panells 
solars 
tèrmics

24%

3%

65%

4% 4%

14.2.2- Quin tipus de cuina 
teniu a casa?

Electricitat 
vitroceràmica

Electricitat 
d'inducció

Gas Natural

Gas butà

NS/NC

66%

18%

12%

3% 1%

15- Quan vas a comprar, 
duus cistell, carro de compra 

o bosses de més d'un ús?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

NS/NC

24%

45%

28%

0% 3%

16- Compres productes de 
temporada?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

NS/NC
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Potser per desconeixement, potser per mandra, però el cas és que es dóna poca importància a 
la procedència dels productes i al tipus d’envàs amb què ens ho ofereix el comerç. Cal 
remarcar la importància de minimitzar el residu i, per tant, l’envàs. La procedència també és 
important, en tant que consumir productes d’un entorn immediat evita un consum excessiu i 
innecessari de carburants per al seu transport. I comprar allò que és just, sense excessos, 
també ens porta a un millor equilibri del planeta, en tots els sentits. No cal ser militants de 
l’austeritat absoluta, però cal ser conscients del que consumim i del que això comporta per a 
l’entorn. 

 

5%

20%

47%

27%

1%

17- Et fixes amb la 
procedència dels productes?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

NS/NC

0%

8%

63%

28%

1%

18- Acabeu llençant una part 
dels productes d'alimentació 

que compreu a casa?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

NS/NC

7%

14%

67%

12%

19- Compres coses 
innecessàries?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

4%

8%

33%55%

20- Et fixes en que el tipus 
d'envàs dels productes sigui 

ecològic?

Sempre

Sovint

A vegades

Mai

0%

79%

11%

10%

21- En els últims 3 anys, 
quants mòbils has tingut?

Cap

1

2

3

4

Més de 4
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La mostra de població enquestada és de classe mitjana-alta i això queda reflectit en aquests 
resultats. Tots els alumnes tenen mòbil, i alguns n’han tingut més de 4 en només tres anys. 
Això no obstant, donen força importància al preu dels objectes. No és així amb el seu nivell de 
consum energètic. Molts alumnes també comenten, mentre passem l’enquesta, que ells no 
participen en el procés d’elecció d’un electrodomèstic de casa. Alguns d’ells també asseguren 
que tampoc saben fer-los servir. Tot i que en molts aspectes l’educació ambiental s’ha de fer 
des de casa, potser des de l’escola caldria impulsar-ne algunes actituds. 

 

A l’enquesta es va fer servir el mot “vehicles” amb una certa intencionalitat. Es volia entreveure 
com ho interpretaven els alumnes i, efectivament, molts d’ells responen que no participen de la 
decisió de la compra del cotxe familiar o bé, en algun cas, que no en tenen.  

Però per vehicles cal entendre qualsevol mètode de locomoció, des de la bicicleta al cotxe, 
passant per la moto, per dir els més habituals.  

El preu i els disseny són els aspectes més valorats, mentre que el consum energètic (essencial 
si parlem de vehicles a motor) queda en penúltim lloc en el rànquing d’importància. Cal treballar 
aquest aspecte. 

 

1r: El preu 2n: El disseny 3r: La marca 4t: El consum 
energètic

5è: La publicitat

22- Criteris de compra d'aparells 
(per ordre de valoració) 

1r: El preu 2n: El disseny 3r: La marca 4t: El consum 
energètic

5è: La publicitat

22- Criteris de compra de vehicles
(per ordre de valoració) 
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►Transports: 

 

 

 

8%

16%

12%

34%

24%

6%

23- A quina distància vius de 
l'escola, aproximadament?

< 200 m Entre 200 i 500 m

Entre 500 i 1000 m Entre 1000 i 2000 m

> 2000 m NS/NC

59%
11%

20%

1%

5%
4%

0% 0%

24- Amb quin mitjà de 
transport véns habitualment a 

l'escola?

A peu En autobús

En metro o tren En bicicleta pròpia

Bicing En cotxe

En moto Altres

30%

35%

31%

4%

25- Si véns en cotxe, quantes 
persones hi aneu?

2

3

4

5

13%
31%

63%

12% 12%

Perquè no tinc una 
bona combinació

Perquè vaig més 
ràpid en transport 

privat

Perquè prefereixo 
anar a peu

Perquè 
comparteixo 

transport privat

Altres

26- Quan no utilitzes el transport públic, per quin motiu no ho 
fas?
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3- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

3.1- PROPOSTES DE MILLORA EN LA GESTIÓ AMBIENTAL DEL CENTRE 

3.1.1 PAUTES PER A OPTIMITZAR ELS RECURSOS ENERGÈTICS 

3.1.1.1 COMISSIÓ AMBIENTAL 
Per tal de coordinar les millores de gestió ambientals i poder-ne fer una valoració de forma 
periòdica, es proposa reemprendre la Comissió Ambiental del centre. Aquesta va ser creada 
per tal d’elaborar un programa d’acompliment de requisits per poder participar al programa 
Agenda21, però posteriorment va perdre embranzida fins que va deixar de reunir-se i actuar. 

Així doncs, es proposa que aquesta estigui formada per un total de 16 persones. És un nombre 
molt elevat de cara a gestionar la logística de reunir tantes persones alhora, però es considera 
que és necessari que hi intervinguin tots els estaments educatius. Així, la Comissió Ambiental 
estarà formada per: 

 Professorat: Un docent de cada nivell educatiu, des de 1r d’ESO fins a 2n de 
Batxillerat, essent així un total de 6 professors/res del centre. S’hauria d’estudiar la 
motivació per apresentar-se al càrrec fent una reducció de l’horari docent o no lectiu. 

 Alumnat: Un estudiant de cada nivell educatiu, des de 1r d’ESO fins a 2n de 
Batxillerat, essent així un total de 6 alumnes del centre.  

 Personal no docent (PAS): Dos membres, un pertanyent a administració i l’altre a 
l’equip de manteniment. 

 Equip directiu: Un membre. 

 AMPA: Un membre de l’AMPA. 

Els membres seran elegits democràticament entre aquells que es presentin voluntaris a 
participar en la Comissió Ambiental. Des de l’aula de Tutoria es transmetrà la importància del 
càrrec, així com la responsabilitat que implica obtenir-lo, esperonant els alumnes a presentar-
s’hi voluntaris. També podria tractar-se d’un dels delegats de classe de cadascun dels nivells 

9%

45% 48%

80%

4% 3%
8%

Tenir més 
bones 

combinacions

Que fossin 
més 

freqüents i 
puntuals

Que fossin 
més ràpids

Que fossin 
més barats

Que 
empitjorés 
molt la 

circulació

Altres En cap cas 
faria servir 
més el 

transport 
públic

27- Quines raons et farien estar disposat a fer servir més el 
transport públic?



  29 

que, al seu torn, transmetria la informació a la resta de delegats i, aquests, a la resta 
d’alumnes. 

Els objectius de cada grup de participants seran: 

 Professorat: Participar activament en la Comissió Ambiental, coordinant i dirigint les 
activitats dins i fora de l’aula i procurar fomentar l’educació en valors. 

 Alumnat: Protagonitzar les investigacions, les activitats i la creació i posta en pràctica 
de les millores, participant activament en la Comissió Ambiental. 

 Personal no docent (PAS): Participar en la Comissió Ambiental, facilitant la informació 
pel diagnòstic i anàlisi d’allò que convingui i col·laborar en la pràctica de les millores. 

 Equip directiu: Aportar la informació i els recursos necessaris, facilitant l’horari 
adequat per al desenvolupament d’activitats i col·laborar en l’establiment de les 
mesures proposades. 

 AMPA: Donar suport a les activitats i participar en la Comissió Ambiental. 

 

Les reunions haurien de tenir una periodicitat bimensual, com a màxim, essent almenys dues 
per trimestre. 

 

- Actuacions de la Comissió Ambiental:  

 Elaborar una diagnosi ambiental que pot partir de la presentada en el punt 2.2.1.1 
d’aquest treball.  

 Elaborar una agenda escolar sobre el medi ambient, que hauria de poder ser 
consultada per tots els membres de la comunitat educativa al web del centre, i que 
hauria de servir com a un espai d’interacció i participació, on es puguin fer 
observacions, comentaris, propostes, i que serveixi per a comunicar decisions de la 
Comissió Ambiental, activitats, etc. 

 Valorar els acompliments d’objectius de la reunió o reunions anteriors i, en cas 
necessari, fer propostes per a la seva millora. L’esquema a seguir hauria de ser el 
següent: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema detectat Proposta de millora 

Valoració del resultat 

S’ha acomplert l’objectiu? 

SÍ NO 

Seguir treballant en la mateixa 
línia / concloure l’actuació 
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Seguint aquesta metodologia, podem recuperar el quadre exposat anteriorment i fer algunes 
propostes, per tal de millorar aquells punts que no han obtingut, per ara, un resultat positiu. No 
pretenem fer un llistat exhaustiu ja que això allargaria molt aquest apartat. A més, un dels 
objectius del treball és donar eines per a la millora contínua en la gestió del centre i no tant 
resoldre els problemes un a un. Així doncs, ens limitarem a fer algunes fitxes a tall d’exemple, 
que miren de seguir l’esquema abans exposat: 

Núm. proposta:  
 

1 

Temàtica: 
ENERGIA 

Curs d’inici: 
2004-2005

Títol: 
Disminuir consum elèctric per il·luminació 

Dirigit a: 
Comunitat educativa 

Descripció problema: 

Excés de consum elèctric  per il·luminació. 

 

Descripció  de la proposta de millora: 

Apagar els llums innecessaris.  

Avaluar la diferència de consum que això suposa. 
Anàlisi dels consums nocturns. 
Seguiment de les factures. 

VALORACIÓ 

Positiva Cal seguir-hi treballant No ha funcionat 

 

X  Es pot donar per 
tancada la millora 

Mantenir l’acció en 
la millora 

  

Ampliació de les propostes de millora: 

Continuar amb el seguiment de les factures. 
Crear un protocol de revisió de la il·luminació:  

- Aules i altres espais docents: Hi haurà dos responsables que comprovaran que s’apaguin els 
llums de l’aula quan hi finalitzi l’activitat: un alumne del grup-classe (que serà el mateix durant 
tot un mes seguit) i el docent que hagi impartit la classe. 

Altres espais comuns (lavabos, etc.): S’estudiarà la possibilitat d’instal·lar il·luminació activada per 
sensors, de manera que  els llums s’apagaran automàticament quan no siguin necessaris.  

Tornar a avaluar la diferència de consum que això suposa. 

 
Núm. proposta:  

 

2 

Temàtica: 
AIGUA 

Curs d’inici: 
2004-2005

Títol: 
Reduir el consum d’aigua de les cisternes dels WC 

Dirigit a: 
Comunitat educativa 

Descripció problema: 

La major part de cisternes dels WC del centre 
són de descàrrega completa i això implica un 
consum excessiu d’aigua. 

Descripció  de la proposta de millora: 

Estudiar quin és el millor sistema de cisterna de WC 
per tal de substituir les existents quan sigui possible. 

VALORACIÓ 

Positiva Cal seguir-hi treballant No ha funcionat 

 

X  Es pot donar per 
tancada la millora 

Mantenir l’acció en 
la millora 

  

Ampliació de les propostes de millora: 

No utilitzar el vàter com si fos una paperera. Revisar  que en tots els lavabos hi hagi, com a mínim, una 
paperera higiènica per a compreses i tampons i una altra per a rebuig general. 

Per raons econòmiques no s’ha pogut procedir a la substitució de totes les cisternes de WC del centre. 
Per tant, fins que això no sigui possible, es proposa el següent mètode casolà: 

Col·locar una ampolla plena de litre i mig d’aigua a dins de la cisterna, de manera que en ocupar més 
volum, la cisterna en tindrà menys per emplenar-se i es gastarà menys aigua en cada descàrrega. 
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Núm. proposta:  
 

3 

Temàtica: 
MATERIAL ESCOLAR 

Curs d’inici: 
2004-2005

Títol: 
Paper. 

Dirigit a: 
Comunitat educativa 

Descripció problema: 

El gran volum de paper utilitzat al centre 
implica, a més de buscar recursos per a reduir-
lo, trobar el tipus de paper que sigui menys 
agressiu per al medi ambient. 

Descripció  de la proposta de millora: 

Usar paper reciclat ecològic en tots els àmbits del 
centre. 
 

VALORACIÓ 

Positiva Cal seguir-hi treballant No ha funcionat 

X 

  Es pot donar per 
tancada la millora 

Mantenir l’acció en 
la millora 

 X 

Ampliació de les propostes de millora: 

Tant en àmbits administratius com docents, el paper que s’utilitza al centre és paper reciclat.  

Això no obstant, cal fer pedagogia entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de saber 
diferenciar entre: 

- Paper reciclat: Paper fabricat a partir de paper recuperat (el paper recuperat és aquell que ha 
estat usat i separat de la resta dels residus amb l'objectiu de reciclar-lo). El reciclatge de paper 
comporta l'estalvi d'energia, d'aigua i de la polpa verge procedent de la fusta. 

- Paper ecològic. Implica: 
a) Que s'elabora sense utilitzar clor en el procés de decoloració de la pasta.. 
b) Que les aigües que s'han utilitzat en aquest procés han estat depurades. 

El paper que es fa servir al centre compleix els dos requisits. Convé seguir utilitzant-lo. 

També convé fer pedagogia entre l’alumnat per tal que adoptin aquest tipus de paper per al seu ús 
personal. 
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Núm. proposta:  
 

4 

Temàtica: 
RESIDUS 

Curs d’inici: 
2004-2005

Títol: 
Papereres de residus 

Dirigit a: 
Administració / Direcció 

Descripció problema: 

Als diferents espais del centre es generen residus 
que convé separar convenientment per a que 
puguin ser reciclats. 

Descripció  de la proposta de millora: 

Instal·lar contenidors de paper i envasos a totes les 
aules, a secretaria i al bar. En aquest darrer espai 
també hi hauria d’haver un aparell per aixafar les 
llaunes buides. 

VALORACIÓ 

Positiva Cal seguir-hi 
treballant 

No ha funcionat 

 

X  Es pot donar per 
tancada la millora 

Mantenir l’acció en 
la millora 

  

Ampliació de les propostes de millora: 

Només hi ha contenidors de paper i envasos a la secretaria i al bar, però no pas a les aules. 

Per tal de no afectar el pressupost del centre, es proposa demanar papereres de residus a l’Agència de 
Residus de Catalunya:  

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=e0fb5279afa76210VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e0fb5279afa76210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  

D’on obtindrem el següent document: 

I seguirem els passos indicats al web: 

- primer: heu d’omplir el model  de 

petició que trobareu dins de  l'entorn de  l'SDR. 

Una vegada hagueu finalitzat, el sistema us 
enviarà un correu electrònic on s’adjuntarà el 
PDF de la vostra sol·licitud per a que tingueu 
constància de la petició (és imprescindible que 
indiqueu una adreça correcte de correu 
electrònic per poder realitzar la gestió), 

- segon: en uns dies l’ARC valorarà la 
vostra sol·licitud i rebreu també un correu 
electrònic on us serà indicat si ha estat 
acceptada o no. En cas afirmatiu el correu 
electrònic esmentat tindrà adjunt el certificat de 
lliurament que necessitareu per recollir les 
papereres, 

- tercer: disposareu de 20 dies naturals 
per passar a recollir les papereres en l’adreça 
que se us indicarà al correu electrònic. Si 
passats aquests dies no heu recollit les 
papereres caducarà la vostra petició. 

 

Per tant, se sol·licitaran tantes papereres com 
espais (aules, sales de professorat, etc.) en 
requereixin. Cal fer-ne el recompte pertinent. 
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3.1.2 PAUTES PER A MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’AULA DE TECNOLOGIA 

Arribats a aquest punt, podem plantejar la fitxa corresponent, enllaçada amb l’apartat anterior: 

Núm. proposta:  
 

5 

Temàtica: 
RESIDUS 

Curs d’inici: 
2004-2005

Títol: 
Residus a l’Aula de Tecnologia 

Dirigit a: 
Comunitat educativa 

Descripció problema: 

A l’Aula de Tecnologia es genera una gran 
quantitat de residus procedents de les 
pràctiques realitzades. I, malgrat això, no se 
separen convenientment, la qual cosa fa que 
tot vagi a parar al contenidor de rebuig, amb el 
conseqüent perjudici ambiental. 

Descripció  de la proposta de millora: 

Aula de Tecnologia: investigar els tipus de residus que 
s’hi generen i estudiar la seva separació i posterior 
tractament. 

 

VALORACIÓ 

Positiva Cal seguir-hi treballant No ha funcionat 

 

 X Es pot donar per 
tancada la millora 

Mantenir l’acció en 
la millora 

  

Ampliació de les propostes de millora: 

La proposta no ha tirat endavant i, encara avui en dia, els residus que es generen a l’Aula de Tecnologia 
no se separen convenientment. 

Així, es proposa: 

Per part del professorat que desenvolupi activitats a l’Aula de Tecnologia: 

1- Fer una valoració dels possibles residus generats en cada activitat proposada, abans de 
desenvolupar-la. 

2- Preveure de quina manera se separaran aquests residus: papereres , caixes, etc. I buscar els 
contenidors adequats (consultar fitxa 4). 

3- Valorar si una part d’aquests residus es pot reaprofitar per a fer una altra activitat. 
4- Convenir amb la direcció del centre la gestió dels residus fora de l’aula:  

 si fos necessària la recollida per una entitat específica;  
 si calgués dur-los a la deixalleria;  
 si es poguessin dur al punt verd mòbil del barri el dia de la setmana que correspongués; 
 si es poden llençar directament als contenidors del carrer (empresa de neteja del centre); 
 etc. 

5- Dedicar uns minuts durant la primera sessió de les diferents activitats a explicar a l’alumnat 
com es procedirà amb els residus generats a cada classe.  

6- Donar temps suficient abans de sortir de l’aula a recollir, endreçar, netejar l’espai i a revisar 
que els residus estiguin separats convenientment als contenidors específics. 

Per part de l’alumnat: 

1- Separar els residus generats amb les activitats realitzades a l’Aula de Tecnologia seguint les 
indicacions donades pels docents. 

2- No sortir de l’Aula sense deixar l’espai recollit i net i amb els residus convenientment separats 
als contenidors específics. 

3.1.2.1 FRACCIONS DE RESIDUS 
Així doncs, el primer que cal preveure és quines porcions de residus es generen a l’Aula de 
Tecnologia, tenint en compte les activitats que s’hi desenvolupen i, a partir d’aquí, estudiar de 
quina manera es poden gestionar. Podríem considerar aquest aspecte en funció de les 
activitats que actualment es desenvolupen dins de les matèries que utilitzen aquest espai, però 
sembla més raonable fer-ho d’una forma més genèrica, per tal de donar cabuda a noves 
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propostes didàctiques, sense haver-nos de limitar a les que s’ofereixen a l’actualitat. També cal 
raonar la importància de separar aquestes porcions de residus, per tal de fer-ho de forma 
sensibilitzada i no automàtica. Així, podem agrupar els diferents tipus de residus generats a 
l’Aula de Tecnologia de la següent manera: 

● Metalls:  

L’acer es produeix a partir del ferro (mineral), fent servir el carbó com a combustible, o bé a 
partir de ferralles refoses en un forn elèctric. La meitat de l’acer produït al món es recicla. 
L’alumini es produeix a partir de la bauxita (mineral) transformat en alúmina que passa a ser 
després, per electròlisi o per reciclatge, alumini. És un metall que consumeix molta energia 
elèctrica i, per tant, el seu reciclatge és molt important, en tant que l’energia necessària per a 
dur-lo a terme passa a ser de l’ordre de vint vegades menys.  

A la deixalleria se separaran cadascun dels diferents materials, per tal de poder-los reciclar. Tot 
seguit mostrem els tipus de materials que inclourem en aquest apartat i que agruparem a l’Aula 
de Tecnologia. Això no obstant, en el següent apartat del treball, en què treballarem la didàctica 
a l’aula, pot ser interessant que els alumnes aprenguin a diferenciar-los uns dels altres. 

Material Comentaris Contenidor 

Paper d’alumini 
Pot procedir d’alguna pràctica o bé del propi 
consum dels alumnes. Això no obstant, es 
recomanarà l’ús d’embolcalls reutilitzables. 

Es durà al contenidor  

GROC  

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 

GROC degudament 
senyalitzat.  

 

Brics / llaunes 
Poc freqüents a l’Aula de Tecnologia, però es 
poden emprar com a material reutilitzat per a 
desenvolupar alguna activitat. 

Tapes de pots de 
metall 

Acer inoxidable, 
filferros, etc. 

Es tindrà especialment cura sobretot amb aquells 
materials que tallin i/o punxin. 

Es duran al 

PUNT VERD 

 

● Envasos plàstics:  

Tot i que diferenciem aquesta porció de la dels metalls des d’un punt de vista conceptual, a 
efectes pràctics els agruparem en un sol paquet, per tal d’optimitzar l’espai, ja que finalment els 
acabarem llençant al mateix contenidor. 

Els plàstics estan formats per unes molècules llargues que s’entrecreuen. A cada tipus de 
molècula, li correspon un plàstic diferent. Per això, existeixen unes deu famílies que inclouen 
cada una diferents varietats de plàstic. Reciclar-los és complicat, ja que si es mesclen diferents 
varietats de plàstic es produeixen pèrdues de les seves propietats. Però és important recuperar 
el màxim possible d’aquest material perquè del reciclatge d’ampolles de plàstic se’n poden 
obtenir fibres per a articles tèxtils sintètics, per exemple. 

Serà convenient que els plàstics que es recullin a l’Aula de Tecnologia es llencin el més 
compactats possible. Per exemple, en el cas d’una ampolla de plàstic, cal aixafar-la i tornar-hi a 
col·locar el tap, per tal que no es torni a expandir. 

Cal no confondre els envasos de plàstic amb objectes fabricats amb plàstic, com ara joguines. 
Aquests darrers, s’hauran de portar al punt verd per a que siguin tractats convenientment. 

Material Comentaris Contenidor 

Bosses de plàstic 

Es recomanen les bosses de roba per a ús 
personal dels estudiants.  

Però, sovint, els productes dels “kits” que 
s’empren per a determinades pràctiques a l’Aula 

Es durà al contenidor  

GROC  

A l’Aula de Tecnologia 
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de Tecnologia són envasats en múltiples 
bossetes de plàstic. 

s’habilitarà un contenidor 
GROC degudament 

senyalitzat.  

 
Cola de barra 

La podrem acabar un cop s’hagi acabat. En cas 
que no estigui exhaurida, però s’hagi de llençar 
per estar caducada, se separarà la cola (que es 
dipositarà al contenidor de residus tòxics) de 
l’envàs. 

Film transparent Poc freqüents a l’Aula de Tecnologia, però es 
poden emprar com a material reutilitzat per a 
desenvolupar alguna activitat. 

Pots de iogurt  

Safates blanques de 
porexpan 

 

● Paper i cartró:  

El reciclatge del paper i del cartró permet estalviar aigua i energia. La fabricació de pasta verge, 
a més, contribueix a una bona gestió del bosc, ja que permet la valorització dels encenalls i les 
fustes de serradora que no es poden utilitzar per fer mobles, per exemple. 

Material Comentaris Contenidor 

Paper 
Es tindrà cura de no llençar-lo rebregat. Ens 
assegurarem d’haver-lo aprofitat per les dues 
cares, al màxim, abans de llençar-lo 

Es durà al contenidor  

BLAU  

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 

GROC degudament 
senyalitzat.  

Cartrons  

Llibretes / Revistes 
Hem de treure’n l’espiral o les grapes abans de 
llençar-les 

 

● Vidre:  

El vidre es produeix a partir de la sorra, de la qual s’extreu la sílice i s’hi afegeix una barreja de 
sosa càustica i calç. Per assegurar la fusió, la temperatura del forn ha de ser de 1000ºC. El 
reciclatge del vidre permet estalviar aquestes matèries primeres i una tercera part de l’energia 
emprada en la seva producció. Les ampolles de vidre, un cop foses, s’utilitzen per fabricar 
altres ampolles o bé ser reciclades de moltes maneres sense perdre les seves propietats. 

A l’Aula Taller haurem de tenir cura amb aquesta porció de residus, ja que el vidre pot ser 
perillós si no es manipula correctament. Per tant, el contenidor proporcionat pel centre haurà de 
ser d’un material rígid i resistent, amb tapa, i el seu contingut no serà manipulat pels estudiants. 

Material Comentaris Contenidor 

Ampolles de vidre 

 Es durà al contenidor  

VERD  

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 

GROC degudament 
senyalitzat.  

Vidre pla 
Vidre d’una finestra, per exemple. Es durà al  

PUNT VERD 

 

● Fracció orgànica:  

Tot i que pot semblar que a l’Aula de Tecnologia no es genera aquest tipus de residus, cal tenir 
en compte que podem trobar alguns materials que sí que ha de recollir el contenidor marró 
com, per exemple, els taps de suro. Habitualment, les matèries orgàniques, mesclades amb 



  36 

altres residus, s’incineren o s’emmagatzemen. En canvi, si les separem, obtenim els següents 
avantatges: 

- Reduir una gran quantitat d’escombreries de rebuig. 
- Produir adob orgànic de qualitat per al sòl.  
- Produir compost en una plataforma de compostatge 
- Tractar-se per a produir biogàs (metanització), que pot ser utilitzat per a produir 

energia, com el gas natural. 

Material Comentaris Contenidor 

Mocadors de paper – 
paper absorbent de 
cuina 

Donada la seva naturalesa d'origen orgànic 
(cel·lulosa) els tovallons de paper, cal llençar-los 
amb la fracció orgànica, sempre i quan no 
s’hagin fet servir per netejar (amb productes de 
neteja) o puguin contenir agents patògens per 
l'ús higiènic que se’ls hagi donat.  Aleshores cal 
llançar-los al rebuig. 

Es durà al contenidor  

MARRÓ  

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 

MARRÓ degudament 
senyalitzat.  

Suro Poden ser planxes de suro, taps, etc. 

 

● Residus elèctrics i electrònics:  

A l’Aula de Tecnologia podem trobar-nos amb petits aparells elèctric i/o electrònics que hagin 
deixat de funcionar i convé ser conscients d’on els llancem. També és interessant avaluar-los 
per veure si en podem aprofitar algun component, ja sigui una bateria, cablejat, etc. 

És important separar-los de la resta de deixalles ja que es tracta d’aparells amb un temps de 
vida limitat, però que poden ser reciclats per tal d’obtenir-ne de nous. A més, sovint contenen 
materials que, de no ser tractats correctament, poden ser altament tòxics per al medi ambient 
com, per exemple, cadmi, plom, bromats, etc. Els metalls que contenen els aparells elèctrics 
pot ser recuperat i reutilitzat per a aplicacions posteriors. 

Dins d’aquesta porció de residus hi ha tres grans blocs de deixalles: 

- Línia blanca: frigorífics, rentadores, rentaplats, forns i cuines. 
- Línia marró: televisors, equips de música, vídeos... 
- Línia grisa: equips informàtics (teclats, CPU, ratolins...) i telèfons mòbils.  

La línia marró (petits motorets elèctrics, per exemple) i la línia grisa seran les que més afectin a 
l’Àrea de Tecnologia. Fins i tot es pot considerar la possibilitat d’anar més enllà i pensar si 
l’Aula de Tecnologia pot ser un punt de recollida de petit material informàtic provinent de les 
llars dels estudiants. 

Material Comentaris Contenidor 

Bombetes 
S’hi poden llençar tant les de baix consum com 
les tradicionals. S’ha de dur al  

PUNT VERD  

 

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 
degudament senyalitzat 

Material informàtic: 
CD’s i DVD’s, teclats, 
ratolins, xips, etc. 

Poden procedir de l’ús personal dels alumnes o 
bé d’alguna pràctica a l’Aula de Tecnologia. 

Calculadores  
Primer de tot, mirarem si es poden reparar. En 
cas negatiu, les inclourem en aquesta porció de 
residus. 

 

● Residus perillosos / tòxics:  

Hi ha alguns residus que són considerats perillosos per al medi ambient. Un exemple serien les 
piles, perquè contenen metalls pesants. També podem incloure en aquest grup els productes 
químics que puguin ser emprats en algunes pràctiques a l’Aula de Tecnologia, com pintures, 
vernissos, etc. És imprescindible separar aquest tipus de residus, ja que després són enviats a 
unes fàbriques per ser descontaminats.  
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Cal saber llegir l’etiqueta d’aquests productes: generalment, hi ha un dibuix d’una galleda amb 
una creu a sobre que n’indica la perillositat.  

Material Comentaris Contenidor 

Aerosols i esprais 
Poden haver estat emprats per a pintar algun 
objecte, per encolar, etc. 

S’ha de dur al  

PUNT VERD  

 

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 
degudament senyalitzat 

Cartutxos de tinta, 
tòners. 

Els alumnes els poden portar de casa seva. 
Recordem que al centre es treballa per utilitzar-
ne de recarregables. Els cartutxos buits poden 
ser dipositats al contenidor de l’Aula de 
Tecnologia. 

Piles 

Es pot ubicar un petit contenidor de piles a l’aula 
que, quan estigui ple, pot ser traspassat al 
contenidor general que hi ha al vestíbul del 
centre. Es recomanarà l’ús de piles 
recarregables. 

 

● Material de runa:  

Determinades pràctiques realitzades a l’Aula de Tecnologia, com algunes relacionades amb les 
unitats didàctiques que treballen l’habitatge, generen residus de la construcció (per exemple, 
ciment). Així, podem aprofitar, no només per separar convenientment aquesta porció, sinó 
també per extrapolar-ho i comentar a classe què impliquen aquests residus per al medi ambient 
i com poden ser reaprofitats. 

Material Comentaris Contenidor 

Ciment 
Materials emprats, per exemple, en una activitat 
on es fabriquen “bigues armades”. En cas que 
diferents materials formin un “tot”, es duran de 
forma conjunta a la deixalleria. 

S’ha de dur a la 

DEIXALLERIA 

 

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 
degudament senyalitzat 

Sorres, pedres 

 

● Rebuig:  

Les escombraries residuals –convé remarcar que són aquelles que queden després de fer tots 
els triatges- poden ser transportades, en primer lloc, a una planta de transvasament. Això 
passa quan la planta de tractament es troba massa allunyada de les zones de recollida. Així, 
s’optimitzen els transports i es redueixen els corresponents consums d’energia i de 
contaminació de l’aire. 

Les deixalles d’aquesta porció poden ser incinerades (fàbrica d’incineració) o conduïdes fins a 
unes plantes d’emmagatzematge, especialment preparades i controlades per dipositar aquest 
tipus de residus. D’aquestes instal·lacions, n’hi ha de tres tipus:  

- Per als residus perillosos (tòxics i contaminants) 
- Per als residus no perillosos (deixalles domèstiques residuals, residus voluminosos, 

fusta, etc.) 
- Per als residus inerts (terres, pedres, gravats). 

Material Comentaris Contenidor 

Bolígrafs / retoladors 
Es recomana l’ús d’estris d’escriure 
recarregables. 

Es llençarà al contenidor 

GRIS 

A l’Aula de Tecnologia 
s’habilitarà un contenidor 

Fotografies Paper fotogràfic. 

Grapes  
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Guix  GRIS degudament 
senyalitzat  Xarxes  

 

● Altres:  

Podem trobar-nos amb algun objecte que no hagi estat especificat anteriorment. En aquest cas, 
o bé es pot fer una consulta per telèfon o internet, o bé ens podem acostar fins al punt verd per 
informar-nos d’on l’hem de llençar. Mai ens desfarem  d’un residu sense tenir clar on l’hem de 
llençar. 

 

3.1.2.2 CONTENIDORS A L’AULA DE TECNOLOGIA 
Així doncs, haurem d’habilitar els següents contenidors a cadascuna de les Aules de 
Tecnologia: 

 GROC   ●    BLAU     ●    MARRÓ     
 VERD   ●    GRIS   ●    PUNT VERD  

Hauran d’estar convenientment senyalitzats amb uns rètols similars als que es proposen: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
8 Imatges obtingudes de: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=a4ba37b03948d210VgnVCM1
0000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=a4ba37b03948d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES  

 

CONTENIDOR

BLAU 

Cartró 

Paper 

Diaris 

Revistes 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR

VERD 

Pots de vidre 

Ampolles 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR

GROC 
Envasos de plàstic 

Llaunes 

Metalls 

Brics 

Paper d’alumini 
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Ocasionalment, en cas necessari, es poden habilitar contenidors destinats a algun tipus de 
residu que s’hagi de dur a la deixalleria com, per exemple, la runa. 

També es pot reservar material de residu que pugui ser destinat a activitats didàctiques, per tal 
de conscienciar els alumnes en la reutilització. 

Al centre hi ha 3 Aules de Tecnologia, amb superfícies similars, però amb distribucions i formes 
diferents. Es proposa una ubicació tipus dels contenidors. Se suggereix que estiguin a prop de 
la sortida, sempre que sigui possible, i no massa allunyats de la pica, per si els residus s’han de 
netejar abans de llençar-los. Això no obstant, caldria estudiar la situació en cada cas. A l’annex 
1 s’adjunta una proposta. 

3.1.2.3 BUIDATGE DELS CONTENIDORS DE L’AULA DE TECNOLOGIA 
El buidatge dels contenidors anirà a càrrec de: 

 GROC:  Empresa de neteja (caldrà pactar-ho prèviament)     
 VERD:  Empresa de neteja (caldrà pactar-ho prèviament)   
 BLAU:  Empresa de neteja (caldrà pactar-ho prèviament)  
 GRIS:  Empresa de neteja (caldrà pactar-ho prèviament)  
 MARRÓ: Empresa de neteja (caldrà pactar-ho prèviament)  
 PUNT VERD: Comissió Ambiental.  

L’empresa de neteja, previ acord, es compromet a respectar les porcions de residus i a llençar-
les als contenidors corresponents. 

Un cop per setmana (el dia que correspongui, en funció de quan vingui el punt verd mòbil de 
barri), dos alumnes que formin part de la Comissió Ambiental del centre, de forma rotativa i 
oportunament establerta, i sempre acompanyats per almenys un docent, s’encarregaran de dur 
el material recollit en els contenidors de Punt Verd de les Aules de Tecnologia al Punt Verd 
Mòbil del barri. 

En cas que es produeixin residus que calgui dur a la deixalleria, des de la Direcció del Centre 
s’organitzarà el seu transport. 

 

 

CONTENIDOR

GRIS 
Rebuig 

 

 

 

 

CONTENIDOR

MARRÓ
Matèria orgànica 

Suros 

Cel∙lulosa 

Restes de menjar 

Marro de cafè 

 

 

 

 

CONTENIDOR 

PUNT 
VERD 
Residus tòxics 

Material elèctric 

Material electrònic 

Material informàtic 
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3.2- PROPOSTES DIDÀCTIQUES DE MILLORA   

3.2.1 VALORACIÓ DELS RECURSOS ACTUALS 

3.2.1.1 LLIBRES DE TEXT 
Abans d’entrar a fer propostes concretes, sembla convenient revisar l’oferta didàctica que ens 
ofereixen els llibres de text en relació a la temàtica d’aquest treball. A continuació, oferim un 
extracte d’aquells aspectes que tenen relació en l’educació i la didàctica per la sostenibilitat i la 
cura del medi ambient, inclosos en els llibres de texts analitzats, i que segueixen les pautes 
establertes en el Currículum. Al centre s’utilitzen els de l’editorial Mc Graw Hill. Per tant, són els 
que podem valorar de forma més exhaustiva. 

● Mc Graw Hill 

Aprofitem que disposem de les Guies Didàctiques d’aquesta editorial per fer una cerca entre 
objectius i actituds esperades de cadascuna de les Unitats Didàctiques. Així, trobem: 

◦ TECNOLOGIA 1:  

Unitat 1 – El procés tecnològic.  
● Actituds: Conscienciació de com la tecnologia afecta l’entorn natural i el medi, i què 
cal fer per minimitzar aquest impacte. 9  

Apartat 3: Es parla de Tecnologia, natura i societat i, tot i que el tema de la sostenibilitat 
es tracta molt per sobre, en les activitats complementàries s’insta al docent a insistir 
sobre la conveniència i la necessitat de fer un consum responsable i d’utilitzar la 
tecnologia adequadament (...) 10 

Unitat 4 – L’Aula de Tecnologia.  
Tracta, seguint el que estableix el Currículum, tot allò que fa referència a l’Aula de 
Tecnologia. Però es pot considerar que no s’insisteix prou en la necessitat de separar 
convenientment els residus que es generen amb les diferents activitats que s’hi 
realitzen. Caldria remarcar molt més aquest aspecte i més tenint en compte que és el 
primer curs en què els alumnes coneixen i treballen a l’Aula de Tecnologia. 

Apartat 1: Trobem un petit paràgraf que fa referència a la separació de residus: A l’aula 
també es necessita algun espai on deixar els residus que es produeixen durant el 
procés tecnològic. És important que aquests residus es puguin desar separadament o 
selectivament per tal de facilitar-ne el reciclatge.11 

Unitat 6 – Els materials d’ús tècnic: la fusta. 
● Actituds: Sensibilització per a l’estalvi de matèries primeres i energia. Valoració de la 
necessitat de reciclar els materials.12   

Apartat 6: Tracta El reciclatge de la fusta: el paper. Parla sobre la desforestació, el 
reciclatge dels residus de fusta que es produeixen a les serradores o a les indústries de 
la fusta, la seva transformació en paper i l’obtenció d’electricitat mitjançant la 
incineració de la fusta que no pot ser reciclada. També es proposen activitats 
complementàries com possibles consultes a internet a pàgines que tracten el tema o bé 
vídeos recomanats.13 

 

                                                                 
9 TECNOLOGIA 1 - Guia Didàctica [Llibre] / aut. Garofano i Montoro, Francesc - Joseph i Gual, Joan. - Aravaca (Madrid) : Mc Graw Hill 
- Projecte Fluvià, 2007. Pàgina 18 
10

 Ídem. Pàgina 24 
11 Ídem. Pàgina 82 
12 

Ídem. Pàgina 137 
13

 Ídem. Pàgina 153 
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◦ TECNOLOGIA 2:  

Unitat 3 – Metalls i plàstics.  
● Actituds: Valoració de l’impacte de la transformació de les primeres matèries en el 
medi. Valoració de la necessitat de reducció, del reciclatge i de la separació prèvia dels 
residus.14 

Apartat 5: Tracta específicament el tema de Residus metàl·lics. Reciclatge. A més a 
més, en el CD del professor s’inclou un fitxer (Perspectiva Alumini) de la col·lecció 
Perspectiva Ambiental amb informació sobre l’alumini, els residus i el reciclatge, a més 
d’algunes propostes didàctiques. 15 (malauradament no comptem amb aquest CD per 
poder fer-ne una valoració) 

Apartat 8: Tracta específicament el tema de Residus plàstics. Reciclatge.16 

Unitat 6 – Producció i consum d’energia. 
● Actituds: Sensibilització vers l’estalvi de matèries primeres i energia. Valoració de la 
importància de l’estalvi energètic i de la relació que té amb la preservació del medi 
ambient i el canvi climàtic. Valoració de la necessitat del reciclatge dels materials. 
Practicar l’estalvi i el reciclatge de materials a l’Aula de Tecnologia.17 

Aquesta unitat tracta, des de diferents vessants, la sensibilització ambiental. Podem 
considerar que és la unitat didàctica que més insisteix en el tema que estem treballant. 
A nivell didàctic es proposen:18 

- Vídeos relacionats amb les energies renovables, les energies alternatives i 
sobre el consum responsable de l’energia. 

- Documents en pdf sobre què és i d’on prové l’energia, i sobre l’impacte 
ambiental en les diverses etapes del cicle energètic. 

- Materials didàctics a la xarxa, des de treballs realitzats per alumnes d’un altre 
institut, com un conjunt de materials didàctics, multimèdia i on-line que tracten 
diversos continguts i, entre ells, l’energia. 

- Guia per a l’estalvi energètic: guia d’educació ambiental de 36 pàgines 
realitzada per Ecologistes en Acció de Catalunya. 

- Consells d’estalvi d’aigua proposats per la Generalitat de Catalunya. 

- Jocs de l’energia. Jocs digitals  interactius. 

Malgrat que en la introducció de la Unitat Didàctica es parla del reciclatge de materials 
a l’Aula de Tecnologia, el llibre no proposa cap activitat específica en aquest sentit. Si 
que enllaça, una experiència del web de l’Institut Català d’Energia sobre el reciclatge i 
la reutilització dels residus, però a dia d’avui la pàgina web no existeix. 

 

◦ TECNOLOGIA 3:  

Unitat 7 – Màquines tèrmiques.  
● Actituds: Mantenir una actitud crítica enfront de l’impacte ambiental que produeix l’ús 
de les tecnologies actuals en relació a les màquines tèrmiques i les possibles solucions 
que la mateixa tecnologia pot aportar. Adquirir l’hàbit de fer un ús racional de les 

                                                                 
14 TECNOLOGIA 2 - Guia Didàctica [Llibre] / aut. Armengol i Rosines, Pere Joan - Bohigas i Mercader, Lluís - Garófano i Montoro, 
Francesc - Garravé i Berengué, Jaume - Hoyos García, Roger - Joseph i Gual, Joan - Regalés i Bartra, Jordi. - Aravaca (Madrid) : Mc 
Graw Hill - Projecte Fluvià, 2008. Pàgina 67. 
15 Ídem. Pàgina 80. 
16 Ídem. Pàgina 86. 
17 Ídem. Pàgina 147. 
18 Ídem. Pàgines 146-171. 
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màquines i limitar el consum de combustibles. Valoració crítica dels actuals sistemes de 
transport i de les seves alternatives. Valoració de la necessitat de l’estalvi energètic.19 

Apartat 6: Es parla sobre els diferents tipus de combustibles i el tipus de contaminants 
que cadascun d’ells produeix en més o menys mesura. A la guia didàctica del docent 
es fa un suggeriment: Emfatitzar en la necessitat de l’estalvi energètic per evitar efectes 
ambientals no desitjats. 20 Però no va més enllà en la concreció de la proposta.  

Així mateix, també es comenten les conseqüències de l’ús dels combustibles fòssils, 
entre les quals trobem l’efecte hivernacle i la pluja àcida. En relació a això, es proposen 
uns recursos i activitats:21 

- Document: Guía práctica de la energía: consumo eficiente i responsable (2a ed.) 
(2007) del web de l’IDAE. Se’n recomana la consulta al docent. Actualment ja se 
n’ha publicat la 3a edició. Es pot consultar en pdf o on-line 
(http://idae.electura.es/libros/472/) Tracta diferents aspectes: l’energia, les 
instal·lacions, els electrodomèstics, etc. És un bon recurs d’on es poden agafar 
idees per a fer propostes didàctiques, tot i que per sí mateix no faci 
suggeriments en aquest sentit. 

- Activitat alternativa: Determinar quin és el combustible que menys col·labora en 
el canvi climàtic o bé en la pluja àcida. 

- Es suggereix emfatitzar en les solucions que la tecnologia pot aportar en un 
futur per millorar i aportar nous sistemes, menys contaminants i sostenibles. 

- Vídeos didàctics. 

- Recursos del web www.edu365.cat  
 

◦ TECNOLOGIA 4:  

Unitat 2 – Instal·lacions de l’habitatge.  
● Actituds: Valoració de la necessitat de l’estalvi energètic. Adquirir l’hàbit de fer un ús 
racional de les instal·lacions i limitar el consum d’aigua i combustibles.22 

Apartat 2: La instal·lació d’aigua. Es parla de la importància de fer un consum 
responsable de l’aigua. Alguns recursos o recomanacions didàctiques són:23 

- Vídeos didàctics del Departament d’Ensenyament sobre l’aigua i el cicle de 
l’aigua. 

- Se suggereix pensar alguna activitat on l’alumnat faci propostes sobre possibles 
mesures d’estalvi d’aigua, tot cercant la informació necessària. 

- Activitats didàctiques proposades pel museu que AGBAR té a Cornellà de 
Llobregat. 

Aigües brutes o residuals. Tractament.24 

- Activitat de recerca sobre el tractament de les aigües residuals de la pròpia 
població i realització del treball corresponent. 

- Vídeos didàctics. 

                                                                 
19 TECNOLOGIA 3 - Guia Didàctica [Llibre] / aut. Hoyos Garcia, Roger - Joseph i Gual, Joan - Regalés Bartra, Jordi. - Aravaca 
(Madrid) : Mc Graw Hill - Projecte Fluvià, 2007. Pàgina 169. 
20 Ídem. Pàgina 186. 
21 Ídem. Pàgines 188-189 
22 TECNOLOGIA 4 - Guia Didàctica [Llibre] / aut. Armengol i Rosines, Pere Joan - Garófano i Montoro, Francesc - Garravé i Berengué, 
Jaume - Hoyos García, Roger - Joseph i Gual, Joan - Regalés i Bartra, Jordi. - Aravaca (Madrid) : Mc Graw Hill - Projecte Fluvià, 2008. 
Pàgina 36. 
23 Ídem. Pàgines 39-40 
24 Ídem. Pàgines 39-40 
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Apartat 6: Tracta específicament sobre l’estalvi energètic. Els recursos didàctics que es 
proposen a la guia el docent són: 25 

- Vídeos didàctics. 

- Enllaços de pàgines web que tracten el tema de l’estalvi energètic. 

- Prendre consciència i aplicar mesures d’estalvi energètic a l’escola, per part dels 
alumnes. 

Unitat 3 – Manteniment de l’habitatge.  
● Actituds: Valoració de la necessitat d’estalvi d’aigua i energia. 26 

Apartat 3: Tracta sobre el manteniment i reparació de cobertes, tancaments i 
revestiments. Entre els recursos proposats, podem destacar: 

- Una guia inclosa en el CD del docent (del qual no disposem) amb consells per 
tenir un habitatge sostenible. Fent una cerca a internet, es pot consultar aquesta 
guia aquí: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Docu
ments/Fitxers/AG21_GUIA29_ConsellsHabitatgeSostenible.pdf  

Malgrat que no proposa activitats didàctiques, els consells que dóna són molt 
útils i poden ser font d’inspiració per a crear activitats per a l’aula. 

Apartat 4: Tracta sobre el manteniment i la reparació d’instal·lacions i parla sobre la 
necessitat d’estalvi de l’aigua. Alguns dels recursos didàctics proposats són: 

- Document contingut dins del CD del professor titulat L’aigua i la ciutat. També el 
podem consultar en aquest enllaç:  

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaaigua.pdf  

Ofereix consells útils sobre l’estalvi d’aigua i maneres de ser conscients del 
nostre consum. 

- Document contingut dins del CD del docent anomenat Guia per a l’estalvi 
energètic. També es pot consultar a: 

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/estalvi_energetic.pdf  

Es recomana especialment per a plantejar activitats de recerca per a alumnat 
amb més capacitats o bé per fer treballs en equip. Això no obstant, no 
s’especifiquen aquestes activitats. 

A les Unitats que específicament es dediquen a l’Aula Taller “Anem al taller” (Tecnologia 2 ,  
Tecnologia 3 i Tecnologia 4) no s’hi troben referències a la separació de residus ni al reciclatge 
de materials.  

 
3.2.2 PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

En aquest apartat se suggereixen unes activitats relacionades amb el tema principal del treball: 
la gestió dels residus. Aquest treball va néixer de l’observació a l’Aula de Tecnologia i de la 
ineficient gestió de residus que s’hi produïa. Per aquest motiu, les activitats proposades 
buscaran com a escenari principal aquesta aula i tindran el reciclatge i el reaprofitament de 
materials com a temàtica principal. Els suggeriments miraran de relacionar-se amb el 
currículum de cada curs de l’ESO. Es proposen unes fitxes amb un esquema comú per tal de 
poder modificar les activitats quan es cregui convenient o bé proposar-ne de noves. 

                                                                 
25 Ídem. Pàgines 66-67 
26 Ídem. Pàgina 74 
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3.2.2.1 ESO: 1R 
ACTIVITAT AULA TALLER 

CURS 1r ESO MATÈRIA Tecnologies 1 U.D. relacionada - Disseny i construcció d’objectes 
- Els materials d’ús tècnic: la fusta 

TÍTOL:               Reutilitzem la fusta sobrera. Disseny i construcció d’un objecte. 
JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Diverses activitats que es realitzen a l’aula de tecnologia utilitzen la fusta com a material. Per aquest 
motiu, hi ha un excedent continu de trossets de llistons, bocins de fusta, serradures produïdes, etc. que 
acaben sent residus que es llencen a les escombraries.  
Per tal de conscienciar de la quantitat de residus que es produeixen i per proporcionar recursos de com 
es poden reutilitzar, es proposa aquesta activitat. Cal que els docents recordin a l’alumnat que s’han de 
conservar aquests sobrants i es pot col·locar un contenidor o caixa a l’aula per anar-ho recollint. 
No es tracta d’una activitat tancada, ans al contrari. Es pretén donar creativitat tant al docent que la 
dirigeixi com a l’alumnat que hi participi, atenent a la diversitat en la millor mesura possible.  
Així, a continuació proposem un objecte que es pot construir a partir de material de fusta sobrer, però 
cal fer esment en què els objectes dissenyats i construïts poden ser molts d’altres, en funció de la 
creativitat i l’habilitat de cadascú. 
En funció de la dificultat de l’objecte es pot fer el treball de forma individual o per equips (màxim de 3 
persones), tot i que s’anima a que els estudiants es donin un cop de mà els uns als altres, quan ho 
necessitin. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES TREBALLADES 

- Relacionar la tecnologia amb els factors que 
caracteritzen el desenvolupament econòmic i 
social tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. 

- Projectar i construir objectes i sistemes tècnics 
senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, 
el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la 
documentació pertinent, dissenyar i construir 
objectes o sistemes que resolguin el problema 
plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

- Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 

- Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució 
de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud dialogant i de respecte en el 
treball en equip. Aplicar sempre la normalització i 
les mesures de seguretat. 

- Valorar de forma crítica els avenços 
tecnològics, la seva influència en el medi 
ambient, la salut i el benestar individual i 

col·lectiu i en la societat en general.27 

- Valorar la necessitat de les tres “R”: reduir, 
reutilitzar, reciclar. 

- Prendre consciència que tota activitat genera 
residu i de la necessitat de la seva reutilització i 
posterior reciclatge. 

- Competència lingüística, comunicativa i 
audiovisual: adquisició de vocabulari específic, per 
poder entendre els textos, informes i documents 
tècnics i extreure’n les idees principals.  

- Competència digital i del tractament de la 
informació: Els croquis/plànols es poden fer amb 
programes de dibuix assistit per ordinador. 

- Competència matemàtica: Cal valorar la 
quantitat de material de què es disposa per calcular 
les dimensions de l’objecte a dissenyar. 

- Competència d’aprendre a aprendre: mitjançant 
la realització d’activitats i la cerca d’una coherència 
global en els coneixements adquirits. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: 
mitjançant la resolució autònoma i individual de les 
activitats proposades, fomentant la participació 
activa a classe, la proposta d’idees i la pròpia 
reflexió sobre el que s’aprèn. 

- Competència social i ciutadana: perquè permet 
prendre consciència de les repercussions socials 
que pot tenir l’escassetat de matèries primeres. 

- Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: perquè permet 
prendre consciència de les tres “R” i de la 
importància que tenen en relació al medi ambient. 

                                                                 
27 Objectius extrets del Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 
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MATERIALS NECESSARIS:  

- Eines de marcar, de tallar, de polir, de subjectar, de perforar, etc. de l’aula taller. 
- Ordinadors amb connexió a internet o bé bibliografia de consulta. (si l’aula no en disposa, es pot 
encarregar aquesta tasca per fer-la a la biblioteca o a casa) 
- Fusta  sobrera  d’activitats anteriors  (si el docent considera que no se n’ha recollit  prou,  se’n  pot 
demanar a la deixalleria del municipi) 
- Material d’unió: claus, femelles i cargols, coles. 
- Paper i llapis. 
- Pintures de colors i/o altres ornaments. 

DESCRIPCIÓ I PROCÉS: 

- Es repartirà la fusta en quantitats similars, procurant que cada estudiant o equip rebin trossets de 
mides semblants en proporcions similars. 
- Amb el material disponible, cada estudiant o equip cercarà idees (per internet, per exemple) d’un 
objecte a dissenyar i construir. 
- Es farà el disseny de l’objecte, amb els corresponents croquis o plànols (a mà o per ordinador) i 
sempre sense perdre de vista que el volum de material disponible s’ajusti a les dimensions de l’objecte 
dissenyat. Se’n redactarà una breu memòria. 
- Es procedirà a la construcció de l’objecte i s’anirà escrivint una memòria el procés, que inclogui els 
imprevistos, les incidències i els èxits. 
- Es comprovarà que l’objecte compleix els requisits previstos. En cas negatiu, es procedirà a buscar 
una solució i a aplicar-la fins a obtenir un resultat satisfactori. 
- Es pintarà i ornamentarà, si es desitja, l’objecte. 
 
Exemple: Construcció d’un pot per a estris d’escriure 
Pot de base quadrada o rectangular, que es farà amb el tros de fusta més adequat, fent atenció al seu 
gruix, ja que haurà de suportar una certa càrrega. 
Els trossets de fusta, que poden ser de mides diferents, s’aniran col·locant sobre la base, de manera 
que les cantonades quedin encadellades. S’aniran fent fileres de trossets de fusta, unes damunt de les 
altres.  Poden quedar alguns buits, si així es desitja, de manera que es fa més senzill l’aprofitament de 
la fusta. 
La unió de les fustes es realitzarà amb cola blanca. Atenció: triga una mica a assecar-se i convé tenir 
paciència. La primera filera es pot clavar a la base amb puntes. 
Finalment, es pot pintar de colors o bé envernissar-ho, per tal que quedi un to més natural. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ: 

- Procés creatiu de recerca d’idees (si es fa a l’aula): 30 minuts 
- Realització de croquis i plànols: entre 1,5 i 2 hores (1 sessió a l’aula de tecnologia) 
- Construcció de l’objecte: 4 hores (2 sessions a l’aula de tecnologia) 
- Guarniment: 2 hores (1 sessió a l’aula de tecnologia) (sessió optativa) 
TOTAL: 4 sessions a l’aula de tecnologia (una d’elles, optativa) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

- Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents 
materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de 
treball. 

- Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant 
correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de 
dibuix. 

- Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill 
utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els 
materials adients fent-ne un ús sostenible.28 

- Fer un bon aprofitament del material proporcionat pel docent, donant-li una utilitat. 

- Obtenir un objecte que sigui coherent amb el que els alumnes s’havien proposat. 

- Participar activament a classe i mantenir una bona actitud, treballant de forma cooperativa amb els 
altres companys. 
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3.2.2.2 ESO: 2N 
ACTIVITAT AULA TALLER 

CURS 2n ESO MATÈRIA Tecnologies 2 U.D. relacionada - Metalls i plàstics 

TÍTOL:                                   Reutilitzem les bosses de plàstic.  
JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Sovint, als comerços ens donen una gran quantitat de bosses de plàstic. Darrerament s’ha començat a 
prendre consciència d’aquest fet i hi ha qui fa pagar les bosses (a un preu molt baix) o bé s’incentiva el 
client a comprar-ne de reutilitzables. 
Malgrat aquesta millora en la conscienciació, encara hi ha una gran quantitat de bosses de plàstic que 
circulen entre comerciants i clients i que tenen una vida útil molt curta; sovint, d’un únic ús. 
Creiem que és important que els alumnes prenguin consciència d’aquest fet i que s’habituïn a l’ús de 
bosses reutilitzables. Així, proposem crear-ne una de nova a partir de bosses d’un sol ús. Ens serviran 
aquelles que estiguin en bones condicions, però encara serà millor si en fem servir de trencades o 
foradades. Les primeres les podem reaprofitar fins que, per elles mateixes, ja no puguin donar l’ús 
desitjat. 
Es pot treballar per parelles, però si la feina es fa individualment cada estudiant podrà tenir la seva 
pròpia bossa. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES TREBALLADES 

- Relacionar la tecnologia amb els factors que 
caracteritzen el desenvolupament econòmic i 
social tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. 

- Projectar i construir objectes i sistemes tècnics 
senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, 
el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la 
documentació pertinent, dissenyar i construir 
objectes o sistemes que resolguin el problema 
plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

- Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 

- Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució 
de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud dialogant i de respecte en el 
treball en equip. Aplicar sempre la normalització i 
les mesures de seguretat. 

- Valorar de forma crítica els avenços 
tecnològics, la seva influència en el medi 
ambient, la salut i el benestar individual i 

col·lectiu i en la societat en general.29 
- Distingir, de forma intuïtiva, la diferència de 
resistència dels materials en funció de com es 
treballen 

- Valorar la necessitat de les tres “R”: reduir, 
reutilitzar, reciclar. 

- Prendre consciència que tota activitat genera 
residu i de la necessitat de la seva reutilització i 
posterior reciclatge. 

- Competència lingüística, comunicativa i 
audiovisual: adquisició de vocabulari específic, per 
poder entendre els textos, vídeos, informes i 
documents tècnics i extreure’n les idees principals.  

- Competència matemàtica: Cal valorar la 
quantitat de material de què es disposa per calcular 
les dimensions de la bossa a realitzar. 

- Competència d’aprendre a aprendre: mitjançant 
la realització d’activitats i la cerca d’una coherència 
global en els coneixements adquirits. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: 
mitjançant la resolució autònoma i individual de les 
activitats proposades, fomentant la participació 
activa a classe, la proposta d’idees i la pròpia 
reflexió sobre el que s’aprèn. 

- Competència social i ciutadana: perquè permet 
prendre consciència de les repercussions socials 
que pot tenir un excés de residu plàstic, de difícil 
degradació. 

- Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: perquè permet 
prendre consciència de les tres “R” i de la 
importància que tenen en relació al medi ambient. 

                                                                 
29 Objectius extrets del Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 



  47 

MATERIALS NECESSARIS:  

- Eines de marcar, de tallar, de subjectar, de perforar, etc. de l’aula taller. 
- Ordinadors amb connexió a internet (si l’aula no en disposa, es pot encarregar aquesta tasca per fer-
la a la biblioteca o a casa) 
- Bosses de plàstic de tota mena. Es pot demanar als alumnes que en portin de casa. 
- Cordills i corda gruixuda (màx. 1 cm de diàmetre). 
- Paper, llapis i retolador. 

DESCRIPCIÓ I PROCÉS: 

- Es posaran a disposició dels alumnes les bosses de plàstic de tota mena. Com més varietat hi hagi, 
millor.  
- Es farà el disseny de l’objecte, amb els corresponents croquis a mà alçada (forma, mides, colors, 
etc.), i sempre sense perdre de vista que el volum de material disponible s’ajusti a les dimensions de 
l’objecte dissenyat. Se’n redactarà una breu memòria. 
- Cada estudiant anirà agafant bosses de plàstic i les tallarà en tires d’uns 5 cm d’amplada, fent una 
serpentina única de cada bossa (tipus espiral). 
- S’agruparan les serpentines de tres en tres. Cada grup de tres es lligarà amb un nus a l’extrem i es 
trenarà.  
- Si es vol un “teixit” més gruixut, es repetirà l’operació anterior, aquest cop partint de les trenes 
obtingudes. 
- S’uniran les trenes cosint-les amb una serpentina de plàstic fent la funció de fil. 
- S’obtindran dues peces més o menys grans que es cosiran amb cordills. 
- Es girarà la unió de les peces per a que els cordills quedin a la part interior de la bossa. 
- Es col·locaran unes anses fetes de corda gruixuda. 
- S’escriurà una memòria el procés, que inclogui els imprevistos, les incidències i els èxits. 
- Es comprovarà que l’objecte compleix els requisits previstos. En cas negatiu, es procedirà a buscar 
una solució i a aplicar-la fins a obtenir un resultat satisfactori. 
 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Es pot recomanar optar per una mida o altra de bossa a realitzar en 
funció de les habilitats de cada estudiant.  

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ: 

- Recerca d’informació i d’idees (si es fa a l’aula): 30 minuts 
- Realització de croquis: 1 hora  
- Construcció de l’objecte: 4,5 hores  
TOTAL: 3 sessions a l’aula de tecnologia 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

- Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents 
materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de 
treball. 

- Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant 
correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de 
dibuix. 

- Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes. 

- Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill 
utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els 
materials adients fent-ne un ús sostenible.30 

- Fer un bon aprofitament del material proporcionat pel docent, donant-li una utilitat, i treballant-lo de 
manera adequada. 

- Obtenir una bossa que sigui d’utilitat. 

- Participar activament a classe i mantenir una bona actitud, treballant de forma cooperativa amb els 
altres companys. 
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3.2.2.3 ESO: 3R 
SORTIDA 

CURS 3r ESO MATÈRIA Tecnologies 3 U.D. relacionada
- Forces i estructures 
- Disseny i construcció d’habitatges 

TÍTOL:                                   Gestora de runa de la construcció  
JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Una de les activitats que es realitzen a l’aula taller, en què es construeixen unes bigues armades amb 
ciment i filferros i després se’n verifica la resistència, genera una quantitat relativament elevada de runa 
(hem de tenir en compte que hi ha tantes bigues com estudiants i, per tant, al final la producció és força 
elevada).  
Fins a dia d’avui, aquesta runa s’ha llençat al contenidor de rebuig, la qual cosa no només no compleix 
amb la normativa vigent, sinó que és una manera de perdre un material que, reutilitzat, pot tenir molt 
d’interès. 
Així, es proposa recollir tot el material de runa generat en un contenidor especial i després dur-lo, en 
una sortida didàctica per a tots els estudiants d’aquest curs, a una Gestora de Runa de la Construcció. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES TREBALLADES 

- Relacionar la tecnologia amb els factors que 
caracteritzen el desenvolupament econòmic i 
social tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. 

- Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 

- Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució 
de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud dialogant i de respecte en el 
treball en equip. Aplicar sempre la normalització i 
les mesures de seguretat. 

- Valorar de forma crítica els avenços 
tecnològics, la seva influència en el medi 
ambient, la salut i el benestar individual i 

col·lectiu i en la societat en general.31 
- Identificar diferents materials que trobem a la 
construcció i saber-ne dir la seva funció. 

- Relacionar els elements constructius amb els 
materials que utilitzen. 

- Valorar la necessitat de les tres “R”: reduir, 
reutilitzar, reciclar. 

- Prendre consciència que tota activitat genera 
residu i de la necessitat de la seva reutilització i 
posterior reciclatge.  

- Competència lingüística, comunicativa i 
audiovisual: adquisició de vocabulari específic, per 
poder entendre els textos, vídeos, informes i 
documents tècnics i extreure’n les idees principals.  

- Competència digital i del tractament de la 
informació: Caldrà elaborar un treball i presentar-lo 
davant la resta de companys. 

- Competència matemàtica: Caldrà calcular la 
quantitat de material de runa produït per dur-lo a la 
Gestora de runa de la construcció. 

- Competència d’aprendre a aprendre: mitjançant 
la realització d’activitats i la cerca d’una coherència 
global en els coneixements adquirits. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal: 
mitjançant la resolució autònoma i individual de les 
activitats proposades, fomentant la participació 
activa a classe, la proposta d’idees i la pròpia 
reflexió sobre el que s’aprèn. 

- Competència social i ciutadana: perquè permet 
prendre consciència de les repercussions socials 
que té un excés de construcció bruta, sense 
reutilització de materials i produint residus sense 
que aquests siguin reaprofitats. 

- Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: perquè permet 
prendre consciència de les tres “R” i de la 
importància que tenen en relació al medi ambient. 

MATERIALS NECESSARIS:  

- Eines de marcar, de tallar, de subjectar, de perforar, etc. de l’aula taller. 
- Ordinadors amb connexió a internet.  Projector a l’aula o sistema equivalent. 
- Residu sobrer de la pràctica de bigues armades. 
- Caixes o contenidors mòbils per al transport de la runa. 
- Guants, ulleres, cascs i altres elements de protecció. 
- Maqueta feta amb peces de "Mecano", plàstics, paper, cartró, sorra, etc.  
- Paper, llapis i retolador. 
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DESCRIPCIÓ I PROCÉS: 

- Es projectaran vídeos didàctics sobre la gestió de runa de la construcció. Aquests poden servir com a 
exemple: 
http://www.grc.cat/gestora.php?tipus=10  
http://www.grc.cat/gestora.php?tipus=16 

- Els estudiants visitaran el portal web de la Gestora de Runes de la Construcció: 
http://www.grc.cat/index.php  

- Cada parella d’estudiants que hagi treballat l’activitat prèvia, la de les bigues armades, guardarà en una 
caixa o contenidor mòbil petit, els residus sobrers de la pràctica. 
-  Es programarà un dia per a fer la sortida a les instal·lacions d’alguna de les plantes de reciclatge de la 
Gestora de Runes de la Construcció:   
http://www.grc.cat/localitzacio.php   
http://www.grc.cat/gestora.php?tipus=4  

- S’entregaran els residus d’obra de les bigues i es farà una visita a les instal·lacions, seguint el recorregut 
establert. 

- Un cop finalitzada la visita i retornats al centre, els estudiants hauran de redactar, per parelles, una memòria 
de la sortida, que en reculli tant una cronologia de la visita, com aquells aspectes que els hagin impactat o 
sorprès més. 

SIMULACIÓ / REPRODUCCIÓ: 

Tindrem construïda una maqueta amb un joc de “Mecano”, papers, cartrons, sorra, etc. 

- Per sorteig, es faran 4 equips per cada grup-classe: 
      - Enderrocs 
      - Tria de materials 
      - Reutilització en construcció 
      - Revegetació d’espais 
- El primer grup s’encarregarà d’enderrocar la maqueta, fent-ho de manera que els residus produïts siguin 
aprofitables en la mesura del possible. 
- El segon grup en farà la tria, separant-los per tipus de materials diferents. 
- El tercer grup reaprofitarà el material per a fer una nova maqueta. 
- El quart grup valorarà el residu sobrer, per si pot ser aprofitat per a una revegetació d’un espai natural i 
n’omplirà un test, amb llavors. 
- Finalment, es farà un petit debat a classe per valorar l’activitat en la seva globalitat. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ: 

- Visionat de vídeos i preparació de la sortida: 1 hora 
- Sortida: 1 matí  
- Redacció de la memòria: feina a realitzar en horari extraescolar 
- Simulació: 2 hores (1 sessió a l’aula de tecnologia) 
- Debat: 1 hora (es pot fer a l’aula ordinària) 
TOTAL: 4 hores al centre + Sortida 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

- Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller. 

- Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció determinada dins d'un 
projecte tecnològic. 

- Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament 
la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de dibuix. 
- Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar per la recerca 
d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'aquesta solució.32 
- Fer un bon aprofitament del material proporcionat, donant-li una utilitat, i treballant-lo de manera adequada 
(per aconseguir construir una nova maqueta que reaprofiti, al màxim, el material de residu provinent de la 
runa de construcció) 
- Participar activament a classe i mantenir una bona actitud, treballant de forma cooperativa amb els altres 
companys. 
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3.2.2.4 ESO: 4T 
ACTIVITAT AULA TALLER 

CURS 4t ESO MATÈRIA Tecnologia 4 U.D. relacionada

- Electrònica analògica 
- Electrònica digital 
- Tecnologia de control 
- Robòtica 

TÍTOL:                                                Desmuntem un aparell 
JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

La societat de consum ens porta cada dia més a canviar els aparells electrònics i electrodomèstics per 
una altres de nous, ja sigui perquè la seva vida útil cada cop sembla ser més curta, o bé, simplement, 
perquè “ens ve de gust”. Però cal ser conscients que això implica molts residus, sovint molt 
contaminants. 
Per tant, cal ser conscients que és necessari tenir cura dels aparells electrònics i electrodomèstics que 
ens fan la vida més fàcil, allargant al màxim la seva vida útil, reparant-los quan sigui possible (i no 
llençant-los a la primera de canvi), i, quan els haguem de llençar, fer-ho en les condicions adequades, 
portant-los al punt verd o a la deixalleria. 
Aquesta activitat pretén fer veure als alumnes la gran quantitat de components elèctrics, electrònics, de 
plàstic, etc. amb què està fabricat un petit aparell electrònic o electrodomèstic que tenim a la llar. I, per 
tant, fer-los conscients del perill que comporta pel medi ambient no fer-ne un reciclatge correcte. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES TREBALLADES 

- Relacionar la tecnologia amb els factors que 
caracteritzen el desenvolupament econòmic i social 
tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 

- Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, 
raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i 
informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

- Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució de 
tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant 
una actitud dialogant i de respecte en el treball en 
equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures 
de seguretat. 

- Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la 
seva influència en el medi ambient, la salut i el 
benestar individual i col·lectiu i en la societat en 

general.33 

- Identificar els components electrònics bases d’un 
aparell i descriure’n la funció. 

- Realitzar esquemes electrònics senzills emprant la 
simbologia normalitzada. 

- Identificar i diferenciar els sistemes digitals i 
analògics.  

- Valorar la necessitat de les tres “R”: reduir, 
reutilitzar, reciclar. 

- Prendre consciència que tota activitat genera 
residu i de la necessitat de la seva reutilització i 
posterior reciclatge. 

- Competència lingüística, comunicativa i 
audiovisual: adquisició de vocabulari específic, 
per poder entendre els textos, informes i 
documents tècnics i extreure’n les idees 
principals.  

- Competència digital i del tractament de la 
informació: Els esquemes i memòries a 
presentar convindria fer-los amb programes 
informàtics. 

- Competència d’aprendre a aprendre: 
mitjançant la realització d’activitats i la cerca 
d’una coherència global en els coneixements 
adquirits. 

- Competència d’autonomia i iniciativa 
personal: mitjançant la resolució autònoma i 
individual de les activitats proposades, 
fomentant la participació activa a classe, la 
proposta d’idees i la pròpia reflexió sobre el que 
s’aprèn. 

- Competència social i ciutadana: perquè 
permet prendre consciència de la gran quantitat 
d’aparells que llencem quan encara els resta 
vida útil, així com les conseqüències negatives 
d’un consum desmesurat. 

- Competència sobre el coneixement i la 
interacció amb el món físic: perquè permet 
prendre consciència de les tres “R” i de la 
importància que tenen en relació al medi 
ambient. 

MATERIALS NECESSARIS:  

- Eines  marcar, de tallar, de polir, de subjectar, de perforar, eines mecàniques (cargolar, descargolar...) 
etc. de l’aula taller. 
- Ordinadors amb connexió a internet (si l’aula no en disposa, es pot encarregar aquesta tasca per fer-
la a la biblioteca o a casa) 
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- Un aparell electrònic o electrodomèstic que els alumnes portin de casa i que la família tingués previst 
llençar. 
- Material d’unió: claus, femelles i cargols, coles. 
- Paper i llapis. 

DESCRIPCIÓ I PROCÉS: 

- El docent formarà equips heterogenis de dos o tres membres, responent a la diversitat de l’aula i 
procurant que els equips quedin equilibrats els uns amb els altres.  
- Amb unes setmanes d’antelació, s’encarregarà als equips que aconsegueixin un aparell electrònic o 
petit electrodomèstic que alguna de les seves famílies hagi de llençar. En principi, serveix qualsevol 
aparell: des d’un comandament a distància fins a una torradora, passant per un interruptor, per 
exemple. En cas que no el puguin aconseguir de casa, l’hauran d’anar a cercar a la deixalleria. Es 
considera que els alumnes d’aquest curs ja són prou autònoms com per aconseguir l’objecte sense 
ajuda del docent. Això no obstant, aquest els pot fer suggeriments de com procedir per aconseguir 
l’aparell que se’ls demana en cas que tinguin problemes. 
- Treball previ: s’encarregarà als alumnes un petit treball de documentació de l’aparell escollit. Aquest 
treball hauria de recollir una breu referència històrica, el procés de fabricació genèric que passen 
aquest tipus d’aparells i una breu explicació del seu funcionament, fent especial esment al tipus de 
components dels quals es composa: electrònics, tecnologia de control, etc. Si ve a tomb, es dibuixaran 
els esquemes elèctrics que hi tinguin relació. 
- Treball a l’aula de tecnologia:  
         ◦ Es desmuntarà l’aparell amb les eines adequades, procurant no fer malbé els seus components. 
         ◦ Es farà un inventari COMPLET de les peces que el componen. Es pot complementar amb  
           fotografies 
         ◦ S’analitzarà si hi ha peces que estan fetes malbé (una resistència cremada, una placa     
           electrònica malmesa, etc.) i quin ha estat el possible motiu que l’aparell hagi deixat de funcionar  
           (si és el cas). 
         ◦ Es valorarà si la reparació fóra possible o, per contra, aquesta seria massa costosa, pel tipus o  
           la quantitat de peces afectades. 
         ◦ En cas que la reparació sigui factible, aquesta es durà a terme. Si es necessita alguna peça que 
           no es troba disponible a l’aula de tecnologia, es reservarà una estona de la sessió següent per a 
           procedir a reparar l’aparell un cop s’hagi aconseguit la peça necessària. Els alumnes que no   
           hagin pogut reparar el seu propi aparell, col·laboraran en la reparació del dels companys. 
         ◦ Si la reparació no és possible, es recolliran tots els components i es llençaran al contenidor de   
           l’aula amb destinació al punt verd. 
- Treball posterior: es redactarà una memòria de tot el procés, que s’adjuntarà al treball previ realitzat. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ: 

- Treball previ : A l’aula, 2 hores (per consultar dubtes, comentaris amb el docent, etc.) (1 sessió a 
l’aula de tecnologia). A més, en horari extraescolar, s’ha d’acabar de fer el treball que es demana. 
- Desmuntatge i inventari de l’aparell: 2 hores (1 sessió a l’aula de tecnologia) 
- Reparació de l’aparell, en cas que sigui possible, i comentaris generals dels treballs: 2 hores (1 sessió 
a l’aula de tecnologia) 
TOTAL: 3 sessions a l’aula de tecnologia 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

- Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant 
correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de 
dibuix. 

- Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple real. 

- Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills. 

- Materialitzar  un  projecte  tècnic,  individual  o  en  grup,  integrador  de  les  tecnologies  treballades, 
elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en públic i amb suport 

multimèdia.34 

- Descriure els components d’un aparell, cercant la documentació necessària en cas de dubtes. 

- Participar activament a classe i mantenir una bona actitud, treballant de forma cooperativa amb els 
altres companys. 

                                                                 
34 Criteris d’avaluació extrets del Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 
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4- CONCLUSIONS 

El projecte s’ha desenvolupat en un centre en el qual ja s’havien anat aplicant polítiques de 
millora en la gestió de residus generats en diferents activitats: aules, sales de professorat, 
menjador, cuina, laboratoris, etc. Els avenços en aquest sentit han estat positius. Tant és així, 
que l’any 2010 l’escola va obtenir la certificació de l’Agenda 21. Però mancava perfilar alguns 
aspectes, com el de la recollida selectiva de residus a l’Aula de Tecnologia. En aquest projecte 
s’han plantejat solucions a aquest tipus de problemes i centrats, precisament, a l’Aula de 
Tecnologia. 

En aquesta aula, com hem dit, la separació de deixalles era nul·la i, per tant, tot acabava al 
contenidor de rebuig, amb el conseqüent perjudici per al medi ambient. A més, a nivell 
pedagògic, es donava un mal exemple a l’alumnat, ja que es transmetia la idea que separar els 
residus no tenia cap mena d’importància. 

En aquest treball, s’han donat eines per tal de millorar els aspectes que més fluixegen al 
centre, en relació al tema de la sostenibilitat. S’han proposat algunes solucions, i s’ha fet un 
incís especial a la problemàtica que va despertar l’interès per a realitzar aquest projecte: la 
gestió de residus a l’Aula de Tecnologia. Però no només s’han volgut donar solucions puntuals, 
sinó també recursos per a que els nous problemes que es plantegin en un futur, es puguin 
afrontar de forma sistemàtica i clara. Un treball que abordés només la dialèctica d’un problema-
una solució tindria un inici i un final. Amb aquest projecte es pretén anar una mica més enllà i 
deixar la porta oberta per a la resolució de nous problemes ambientals que es puguin anar 
presentant. S’ha proposat la creació d’una Comissió Ambiental, per tal d’analitzar cada 
problema energètic o ambiental que es pugui anar plantejant. La consolidació de les seves 
accions tindrà un paper clau en la gestió dels recursos energètics i de residus del centre. 

El protagonisme d’aquesta comissió estaria centrat en dos aspectes: 

o La pròpia gestió del centre, en tant que estem parlant d’una entitat formada per molts 
membres (alumnes, docents, personal administratiu, etc.) i que, per tant, genera un 
gran consum energètic i produeix una gran quantitat de deixalles. 

o La didàctica i pedagogia envers l’alumnat, ja que no podem oblidar que ens trobem en 
un centre educatiu, i cal transmetre uns valors i unes normes per viure i conviure en 
societat, respectant l’entorn que ens acull i ens envolta. 

 

Des d’aquí s’anima al centre i als seus membres a aplicar les idees que aquest projecte 
proposa, per tal de millorar la gestió i el fer del dia a dia.  
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