
1ª SESSIÓ (in)FORMATIVA 
17  d’octubre de 2017 



1. QUÈ ÉS L’E+S? 

2. L’E+S 17-18 pas a pas  

3. Com comencem? PRIMERS PASSOS 

4. Podem millorar? 

5. Preguntes + freqüents 



1. QUÈ ÉS L’E+S? 

Fomentar la reducció dels embolcalls dels esmorzars 

Promoure la conscienciació, l’aprenentatge i la 

implicació de la comunitat educativa envers la 

prevenció de residus. 

1. 

2. 

OBJECTIUS 



FASES 

1. QUÈ ÉS L’E+S? 

100 100 100 



COM US AJUDAREM? 

1. QUÈ ÉS L’E+S? 



L’ E+S 17/18 

Pas a pas… 





Com comencem? 

PRIMERS PASSOS… 







PODEM MILLORAR? 



4. PODEM MILLORAR? 

Incorporar el projecte al currículum 

Promoure la implicació més professorat 

1. 

2. 

Aspectes a reforçar: 

Implicar a alumnat d’edicions passades 

Informar de l’E+S, accions i resultats a alumnat de tot el 
centre 

3. 

4. 

Informar dels impactes ambientals causats per l’ús 
d’embolcalls d’un sol ús a la resta de professorat i 
famílies 

5. 

Indicadors d’avaluació 6. 

Fer retorn dels resultats i avaluació a famílies 7. 

AVALUACIÓ (no partir de 0!) 8. 



Preguntes + freqüents 



Quants embolcalls podem 

demanar per centre? 

= nº Alumnes diagnosticats (MÀX 100) + 10 extres 



Quins alumnes han de fer la 

primera diagnosi? 

Alumnes participants al projecte (1 curs o cicle educatiu  MÀX. 100) 



Com s’ha d’omplir i enviar la 

1a diagnosi? 

1. Descarregar document excel 1a diagnosi 
2. Hi ha una graella a cada pestanya del document (8 graelles) 
3. Omplir tantes graelles com grups classe.  
4. Enviar el document a residusescoles@bcn.cat  

CAL OMPLIR TOT ELS CAMPS DE CADA GRAELLA!! 

mailto:residusescoles@bcn.cat


Quins alumnes han de fer la 

segona diagnosi? 

Els mateixos alumnes que van fer la 1a diagnosi i que han fet el pla d’acció 



A les diagnosis (1a i 2a), cal 

pesar els residus? 

Sí, els 3 dies . 



Com us fem arribar els 

diferents materials (diagnosis, 

imatges, etc)? 

Per correu electrònic (residusescoles@bcn.cat),  
sempre poseu el nom del vostre centre a tots els correus, si us plau! 

mailto:residusescoles@bcn.cat
mailto:residusescoles@bcn.cat
mailto:residusescoles@bcn.cat


Us hem d’enviar alguna foto? 

Sí, com a mínim 2 fotos (una amb l’enviament de la 1a diagnosi i 
l’altra amb l’enviament de la 2a) . 

Resolució: 1800x2048 o bé 3,1 megapíxels  2MB 



Qui ha de venir a les sessions 

de formació? 

Aquest any hi ha dos tipus de formacions: 
-Bàsiques Professor nou (veterà assistència voluntària) 

-Aprofundiment  Professorat veterà (nou assistència voluntària) 
 



Es poden utilitzar els 

embolcall per als pícnics? 

Sí. Els centres interessats tindran una fitxa de 1ª i 2ª diagnosi específica. 
Ens ho heu de comunicar!!  



MOLTES GRÀCIES!!!! 


