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Descripció de la iniciativa

La formació sobre la gestió sostenible de l’hort 
i del jardí en els centres educatius s’ofereix des 
de l’inici del programa BCN Escoles + Sosteni-
bles (abans Agenda 21 Escolar) el curs 2001-02 
i és la temàtica amb més llarg recorregut. Un 
objectiu important sempre ha estat que a les 
escoles es comprengui el cicle natural de la 
matèria orgànica, i es reprodueixi a l’hort o jardí 
amb l’elaboració de compost i la seva aplicació, 
permetent-nos així introduir el concepte de re-
sidu zero. Exemple de bona pràctica escolar: 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/
agenda-21-escolar/285-a21e-noticies/a21e-
n268/2533-n268-04-zero-waste

L’adquisició dels compostadors al llarg 
d’aquests 15 cursos ha anat variant. Inicialment 
les escoles els adquirien gràcies a una subven-
ció, i més endavant s’ha dotat de composta-
dors els centres educatius des de l’Àrea Metro-
politana. Poc a poc el conjunt de la dotació de 
material més la formació específica i les visites 
a centres experimentats per intercanviar bones 
pràctiques en compostatge ha anat creixent i 
agafant forma de treball en microxarxa. 

Trobareu tota la informació i formació oferta 
des del programa Bcn escoles + Sostenibles 
en el web del programa, dins de l’apartat “mi-
croxarxes”.

El 2015 s’ha realitzat una diagnosi per com-
provar si tots els compostadors estaven 

Compostatge comunitari als 
centres educatius
El compostage coma eina de gestió de residus 
i aprenentatge competencial

funcionant i com els programes educatius 
incorporaven els continguts sobre compos-
tatge, tant en la gestió dels recursos com en 
el currículum. Les escoles han valorat molt 
interessant la visita tècnica. Les persones 
responsables dels compostadors han pogut 
exposar la satisfacció de la feina ben feta, 
les problemàtiques diverses sorgides a l’hora 
de compostar, les necessitats, etc.

En els centres on funciona el compostatge, 
funciona molt bé i n’estan plenament satis-
fets. La funcionalitat majoritària que li donen 
els centres al compostador és de tipus peda-
gògic (entre un 80 i un 90%).

Es constata que un seguiment tècnic periòdic 
facilitaria la continuïtat i bon funcionament 
dels compostadors als centres educatius.

S’ha pogut determinar amb aquesta diagnosi, 
que un 65% dels compostadors està funcio-
nant correctament i, del 35% restant, al vol-
tant d’un 10% l’han abandonat, però la resta, 
un 25%, està en procés de reorganitzar-se per 
seguir utilitzant el compostador.

Un tema que preocupa i cal tractar amb pro-
funditat és l’evidència de l’existència de rates 
i ratolins als patis de les escoles (indepen-
dentment de que tinguin o no un hort o un 
compostador).
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http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/agenda-21-escolar/285-a21e-noticies/a21e-n268/2533-n268-04-zero-waste
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/eines/page/compostem-i-aprenem
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 9. Educació i acció ciutadana: de 
la conscienciació a la coresponsabilització 
amb coneixement de causa. Altres objectius 
associats: 5. Ús racional dels recursos.

Durada: Es va començar el 2001 amb l’inici 
del programa Agenda 21 Escolar ara BCN 
Escoles + Sostenibles. El 2015 s’ha fet 
una revisió i actualització de dades pel 
Pla d’Autocompostatge Metropolità en el 
marc del Pla de Prevenció de Residus de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Valors destacables de la bona pràctica: Co-
munitària, replicable, pedagògica, exemplifi-
cadora, impacte sobre un nombre elevat de 
beneficiaris.

Impulsor: Barcelona Escoles + Sostenibles.

Contacte: Secretaria Barcelona Escoles + 
Sostenibles | La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat 
Papasseit, 1. 08003 Barcelona | 932 562 599 | 
www.bcn.cat/escolessostenibles

Col·laboradors: Xarxa de Compostaires Me-
tropolitans – Àrea Metropolitana de Barcelo-
na; Composta En Red; Aula Ambiental del Bosc 
Turull; Aula Ambiental de la Sagrada Família.
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Indicadors associats

El 25% dels centres edu-
catius de Barcelona (230) 
tenen compostador.

Dels 250 compostadors que 
estan funcionant el 86% 
són compostadors de jardí 
i el 14% són vermicompos-
tadors.


