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ACTUACIONS PER AL
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
ADREÇADES ALS CENTRES EDUCATIUS
Els infants i joves del municipi són els ciutadans del futur, i de la seva informació i sensibilització
dependran els hàbits de la població. A més, són una porta d’entrada directa a les respectives
famílies, i uns eficaços transmissors de missatges ambientals que, al contrari d’altres coneixements,
sovint passen “de fills a pares” i no de pares a fills.
A continuació trobareu diversos recursos que podeu oferir als centres educatius del vostre municipi
com a complement a les actuacions per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Activitats relacionades amb la recollida selectiva de la FORM
Títol de l’activitat

Nivell educatiu

Durada

Breu descipció

La pesca de residus

Educació infantil

1 hora

Sobre una estora de feltre que
representa el mar i la terra, els
infants hauran de pescar diferents
deixalles i dipositar-les al contenidor
corresponent, tot respectant els
animals de l’entorn.

La bossa de la brossa Cicle inicial

1,5 hores

Joc dinàmic, per equips, en el
quan cadascun haurà de classificar
correctament les seves deixalles.

Escura amb cura

Cicle Mitjà

1,5 hores

Versió simplificada de l’activitat de
Cicle Superior.

Cicle Superior i
E.S.O.

2 hores

Joc cooperatiu en el qual cada equip
esdevé un bacteri descomponedor,
amb la missió conjunta de convertir
en compost una pila de matèria
orgànica. Per fer-ho, caldrà controlar
els factors ambientals com la humitat o
la temperatura.

Visita didàctica
a la Planta de
Compostatge

Cicles Mitjà i
Superior i E.S.O.

Visita guida a la Planta de Compostatge
més propera al vostre municipi. Els
alumnes veuran on va la fracció
orgànica que es recull selectivament,
entendran el procés del compostatge
i valoraran la necessitat de realitzar la
correcta separació en origen.
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Taller Escura amb Cura

Visita a la Planta de Compostatge

Treball didàctic amb el compostador del centre
Un compostador al centre educatiu és un important element de sensibilització directament
relacionat amb la fracció orgànica. L’escola sol implicar-les en la recollida de restes vegetals per al
compostador i a final de curs, quan s’obté el compost, aquest pot arribar a casa en una bosseta.
Tot plegat és una eina de conscienciació de les famílies, a través dels infants, de la importància de
recollir la matèria orgànica per fer-ne compost.
Des de Cel Rogent assessorem als mestres, fent-los una formació inicial i una visita trimestral de
seguiment durant dos cursos, posant a la seva disposició un servei permanent d’assessorament
telefònic i per correu electrònic. També els facilitem material didàctic per tal de que el compostador
del centre s’aprofiti al màxim com a recurs d’aprenentatge.
En el cas de que el centre no disposi de compostador i hi estigui interessat, ens encarreguem de
subministrar-los-el i muntar-lo.

Escolars al compostador
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Activitats relacionades amb l’hort i el compostador
Als centres educatius, el treball amb el compostador sol anar estretament relacionat amb les
activitats que es realitzen a l’hort.
Títol de l’activitat

Nivell educatiu

Durada

Breu descipció

Descobrim l’hort i el
compostador

Educació infantil

1 hora

Els més petits de l’escola trobaran
pistes que els duran a descobrir els
diferents elements de l’hort, entre ells
el compostador, i les feines que caldrà
fer perquè les plantes i el compostador
estiguin contentes. Inclou la realització
d’algunes feines, incloent treure herbes
i abocar-les al compostador i adobar
amb compost.

Les feines del pagès

Cicle inicial

1,5 hores

Introducció al cicle de l’hort i les
feines que s’hi realitzen al llarg de
l’any, adaptat al nivell corresponent.
Inclou la realització d’algunes feines,
incloent treure herbes i abocar-les al
compostador i adobar amb compost.
sificar correctament les seves deixalles.

Les plantes de l’hort

Cicle Mitjà

1,5 hores

Introducció al cicle de l’hort i les
feines que s’hi realitzen al llarg de
l’any, adaptat al nivell corresponent.
Inclou la identificació de les plantes
que trobarem a l’hort, i la realització
d’algunes feines, incloent treure herbes
i abocar-les al compostador i adobar
amb compost.

Qui viu al
compostador?

Cicle Superior

1,5 hores

Treball d’observació del compostador,
de les variables físiques (temperatura,
humitat) i dels invertebrats que hi
trobem. Es complementa amb un treball
d’identificació amb clau dicotòmica de
les plantes de l’hort.

Alumnes arrencant herbes que aniràn al compostador

Garbellant compost
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