La mòbil va a l'escola
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En què consisteix?

LA DEIXALLERIA MÒBIL VA A L'ESCOLA és un programa que ofereix als centres educatius:

Visita per recollir els residus

Activitats didàctiques

Us oferim la possibilitat que la deixalleria mòbil visiti
el centre escolar perquè l'alumnat hi puguin portar
residus, sense fer cap activitat addicional. En aquest
cas, grups classe, representants de cada classe i/o el
propi personal del centre poden portar els residus a
la deixalleria.

A més, aquesta visita es pot acompanyar d’una
activitat didàctica. El programa ofereix activitats per a
educació infantil i els diferents cicles d'educació
primària. Aquestes activitats tenen com a objectiu
recollir residus, donar a conèixer la deixalleria fixa i la
mòbil, la diversitat de residus que s'hi poden portar i
la importància de la seva recollida.
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Activitats didàctiques que oferim per a cada nivell educatiu

Després de cada activitat, l’alumnat podrà conèixer la deixalleria mòbil i com s’hi han de dipositar els residus que ha portat.
Per això, és important incentivar l’alumnat perquè porti residus de casa.

A tenir en compte per a les activitats
de La mòbil va a l'escola
Les activitats no tenen cap cost
per al centre educatiu.

L’activitat es realitza amb el grup
classe establert per l’escola.

Durant la visita de la mòbil a
l’escola sempre hi ha de ser
present un/a responsable/a del
grup classe amb el qual es fa
l’activitat.

Per a les activitats amb educació
infantil és imprescindible la
participació activa del docent
present a l’aula durant la
realització de l’activitat.
Per les activitats que es poden
realitzar a l'exterior: si es
decideix que l’activitat es realitza
a un espai exterior, demanem
que sigui un lloc tranquil per
evitar les distraccions de
l’alumnat durant el
desenvolupament d’aquesta.

Un tren carregat de...
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OBJECTIUS:
Conèixer la deixalleria mòbil.
Aprendre la importància de fer-la servir.
DURADA:
1 h

Aquesta activitat consisteix en la narració
de la història de l'Ona i el tren que se li
acaben les piles.
Durant el desenvolupament de l’activitat
s’interacciona amb l’alumnat tot utilitzant
un tren, un conte gegant i diversos
objectes del propi conte. Amb aquesta
història es fa conèixer a l’alumnat més
petit la deixalleria mòbil i perquè és
important fer-la servir.

NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI*:
A l’aula o a l’exterior
*Si aquesta activitat es realitza a l’aire lliure,
ha de ser damunt d’un terra llis perquè el
tren pugui funcionar correctament.

L’excursionista
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OBJECTIUS:
Conèixer la deixalleria mòbil.
Aprendre la importància de fer-la servir.
Promoure la cura del medi ambient, el
reciclatge i les 3Rs.
DURADA:
1.30 h
NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe

Amb l’ajuda d’un excursionista i el treball
per racons de lliure circulació es
promouen activitats manipulables per
descobrir la importància del reciclatge i
per donar a conèixer la deixalleria mòbil
des
d’una
manera
globalitzada
i
significativa.

ESPAI*:
A l’aula
*Per al bon desenvolupament de l'activitat,
és preferible que es realitzi a l'aula o en un
espai interior equivalent.

Quin desastre!
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OBJECTIUS:
Conèixer la deixalleria mòbil.
Aprendre la importància de fer-la servir.
Sensibilitzar a l’alumnat sobre la
generació de residus i el reciclatge.

A través d’una petita història i diferents
materials, el planeta Terra queda tot ple
de residus. Es proposa a l’alumnat si vol
ajudar el Senyor Manel a classificar tots
els seus residus al lloc corresponent per
tenir un planeta net. S’explica la
problemàtica de la generació de residus i
la importància de la separació de les
diferents fraccions de residus domèstics.

DURADA:
1 h
NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
A l’aula o a l'exterior

Els nostres residus

ial
cicle inic

OBJECTIUS:
Donar informació sobre els diferents
destins dels residus.
Contextualitzar la deixalleria mòbil.
Fer entendre la importància de separar
i donar un tractament adequat als
residus.
Fer conèixer els residus que recull la
deixalleria mòbil i perquè és important.

Amb l’ajuda d’un plafó imantat, unes
etiquetes, tot tipus de residus reals i el
treball en equip, l’alumnat haurà de
classificar els residus segons el seu destí
adequat per tal d’entendre quins residus
van a cada contenidor, contextualitzar la
deixalleria mòbil i conèixer per què és
necessària i quins residus recull.

DURADA:
1.30 h
NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
A l’aula o a l'exterior

Les 3RS- Renovada!
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Es comença l’activitat presentant les 3Rs,
el seu significat, l’ordre d’importància i els
seus beneficis ambientals. Seguidament,
en petits grups, l’alumnat ha de decidir
amb quina de les 3Rs pot relacionar cada
una de les matèries primeres, materials i
objectes que se’ls reparteixen, si hi ha o
no relació entre ells i si hi ha més d’una
opció vàlida.

OBJECTIUS:
Informar dels residus que recull la
deixalleria mòbil.
Fer conèixer el significat de cada “R”.
Relacionar cada “R” amb residus.
Donar a conèixer l’ordre d’importància
de les “Rs”.
DURADA:
1 h
NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
A l’aula o a l'exterior

Monogràfic de l'oli vegetal
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OBJECTIUS:
Informar dels residus que recull la
deixalleria.
Aprofundir en un residu, en aquest cas
l’oli vegetal: origen, composició,
problemàtica i tractament.
DURADA:
1 h

En aquesta activitat es tracten preguntes
sobre l’origen, propietats i usos de l’oli
vegetal, què passa si es barreja oli i aigua,
les conseqüències de llençar-lo per
l’aigüera i quins beneficis i en què es pot
transformar l’oli si es porta a la deixalleria.

NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
A l’aula o a l'exterior

Monogràfic de les piles botó
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OBJECTIUS:
Informar dels residus que recull la
deixalleria.
Aprofundir en un residu, en aquest cas
les piles de botó: origen, composició,
problemàtica i tractament.
DURADA:
1 h

A través de preguntes sobre la composició
de les piles de botó, l’origen del mercuri,
les conseqüències de no reciclar-lo i de
com i quant pot contaminar una pila de
botó, s’aprofundeix en aquest residu i,
també, s’informa dels residus que recull la
deixalleria mòbil.

NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
A l’aula o a l'exterior

Els residus i la seva transformació
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OBJECTIUS:
Informar dels residus que recull la
deixalleria mòbil.
Permetre a l’alumnat ser part activa en
la solució de problemes ambientals.
Assolir major consciència ambiental.

A partir dels residus que porta l’escola i
l’alumnat, s’identifiquen els que es poden
portar a la deixalleria, en què es
transformaran i el procés que seguiran:
reutilització,
reciclatge
i/o
descontaminació. Amb aquesta activitat
es coneixen els residus que recull la
deixalleria i la importància d’aquesta
recollida.

DURADA:
1.30 h
NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
A l’aula o a l'exterior

Fixa't en la fixa
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Es
comença
l’activitat
fent
una
classificació dels residus que poden anar
a la deixalleria i els que no. Amb la
deixalleria mòbil al costat, es comparen
els dos serveis i es fa una reflexió sobre la
importància del servei, qui en pot fer ús,
horaris, residus admesos, entre d’altres. A
continuació, es fa la visita a la deixalleria
fixa passant pels diferents espais i s’hi van
dipositant els residus que ha portat
l’alumnat. S’explica per què cal recollir-los
i quin tractament rebran. També es fa
èmfasi en el projecte de reutilització de la
deixalleria.

OBJECTIUS:
Fer conèixer la deixalleria fixa i la
deixalleria mòbil, la seva necessitat, els
residus que es recullen, com es tracten
i les diferències entre les dues.
DURADA:
1 h
NÚMERO D’ALUMNAT PER SESSIÓ:
1 grup classe
ESPAI:
Deixalleria fixa

Treball previ a la visita
de la mòbil a l'escola
Feu arribar la notícia que us visitarà la mòbil a tot
el centre educatiu i a les famílies!
15 dies abans de la visita rebreu aquest cartell per
incentivar l’alumnat a portar residus de casa.
D’aquesta manera, aprendran a través de la
pràctica quins residus es poden portar a la
deixalleria mòbil.

Enllaços a d'altres recursos
La mòbil ve a casa
La mòbil va amb xancletes

Com reservar les activitats
Les franges horàries disponibles per poder venir al centre escolar a
fer una visita, recollir residus i/o fer una activitat són:
Dilluns: matí de 9h a 13h i tarda de 15h a 17h
Dimarts: tarda de 15h a 17h
Dimecres: tarda de 15h a 17h
Dijous: tarda de 15h a 17h
Divendres:
El 2n i 4t divendres de cada mes: de 9h a 13 h i de 15h a 17h
El 1r i 3r divendres de cada mes: tarda de 15h a 17h
Si esteu interessats en que la deixalleria mòbil visiti la vostra escola
ompliu el formulari següent i aviat ens posarem en contacte amb
vosaltres.

Formulari d'inscripció
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gisela.llaurado@consorcidelbages.cat
606143881
I si heu fet fotos de les activitats, envieu-nos-les!

