
EMBOLICA  QUE  FA  FORT !

2 sessions formatives 
per a professorat de 
centres novells

1 sessió formativa per 
professorat veterà al 
projecte

3 Fitxes 
metodològiques
(1a diagnosi, Pla d’acció, 2a 
Diagnosi)

Web

Acompanyament 
i assessorament 
al llarg del procés 

Embolcall 
reutilitzable 
(per a l’alumnat que li calgui, 
màxim 100!)

Material 
comunicatiu
personalitzat

Recull de 
recursos didàctics 
(sobre prevenció de residus i 
alimentació saludable)

Seguiment dels 
hàbits de l’alumnat 
participant en edicions passades 
(diagnosi de seguiment)

Tractament 
estadístic

És un projecte educatiu dirigit a tots els centres de Barcelona per fomentar la reducció dels 
embolcalls dels esmorzars i promoure la conscienciació, l’aprenentatge i la implicació 
de tota la comunitat educativa envers la prevenció de residus.

A més, és una xarxa de centres que fomenta l’intercanvi d’experiències i l’obtenció de 
dades per a poder tenir una mirada més àmplia dels resultats.

Què és? 

Es proposa als centres que, al llarg del curs escolar, desenvolupeu amb l’alumnat d’un curs 
o cicle educatiu un PLA DE PREVENCIÓ DELS EMBOLCALLS DELS ESMORZARS. Un 
procés col·lectiu i d’aprenentatge des de l’acció que es concreta en les següents fases:

Metodologia

Embolcalls + Sostenibles
Curs

2017-2018

7ª edició

Un marc comú de treball i un seguit de recursos perquè els centres pugueu realitzar el procés amb èxit adaptant-lo a les vostres necessitats i interessos:

Què s’ofereix?

Quants residus 
generem a 
l’esmorzar?

1 Diagnosi

Quines 
implicacions té?

Què podem fer per 
canviar la situació al 
nostre centre? 
A qui hem d’implicar?

2 Passem 
a l’acció!

3 Avaluació
I ara, quants residus 
generem? 
Hem aconseguit el 
que desitjàvem?
Què hem après?
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1 trobada final 
conjunta
per a tot el professorat

https://vimeo.com/169677382


|  02  

Més informació:
web
telèfon: 93.213.39.45
residusescoles@bcn.cat

L’E+S és una iniciativa del programa 
Escoles+Sostenibles de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la coordinació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental.

Places disponibles per a 80 centres educatius. 
Es tindran en compte diversos criteris 
d’acceptació (prioritat centres nous, implicació 
en cursos anteriors i millora contínua, ordre 
d’inscripció, altres). 

Termini d’inscripció: 
del 4 al 22 de setembre. 

Inscriu-te a través d’aquest FORMULARI

Puja’t  al  tren de  l’E+S !

Què implica participar?  Pas a pas!

calendari!
Consulta

el 

del projecte

3 /

Escull la 
persona o 
l’equip de 
professorat 
que 
coordinarà
el projecte al 
centre

Decideix 
quin curs o 
cicle 
participarà 
(màxim 100 
alumnes, que 
no hagin 
participat 
altres anys)

1 /

2 / 
Assisteix a les 
sessions 
formatives 
(2 formacions si 
ets mestre 
novell o 1 si ja 
has participat al 
projecte altres 
vegades) 

Fes la 1a 
diagnosi 
i envia la fitxa 
dins el termini 

4 /

Fes la 
diagnosi de 
seguiment 
a l'alumnat 
que va 
participar el 
curs anterior i 
envia la fitxa 
dins el termini 
(només els centres 
que van participar 
el curs passat)

5 /
Demana un 
embolcall 
reutilitzable 
per cada 
alumne 
participant 
que en vulgui 
i es 
comprometi a 
fer-lo servir i 
reparteix-los 

6 /  

Dissenya i 
executa un 
pla d’acció 
per reduir la 
quantitat de 
residus que 
genera 
l’alumnat 
participant 
i envia la 
�txa dins el 
termini

7 / 8 / 
Fes la 2a 
diagnosi 
i envia la 
fitxa dins 
el termini 

9 / 
Vine a la 
sessió de 
cloenda i 
recull el 
teu pòster 
de 
resultats 

(tots els 
centres 
participants)

Avalua l’èxit 
del procés que 
heu dut a 
terme i 
comunica-ho 

10 / 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/es/page/embolcalls-sostenibles-esmorzars-saludables
mailto:residusescoles@bcn.cat
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/calendari_es_17-18.pdf#overlay-context=ca/escoles-sostenibles/microxarxacurs/embolcallssostenibles-curs-2017-18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9T3pI-73FanK9lgvJVbZSCWS6zaR_YfiWzoR09KdIwy3Cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9T3pI-73FanK9lgvJVbZSCWS6zaR_YfiWzoR09KdIwy3Cg/viewform?usp=sf_link

