
RESULTATS 2A SESSIÓ FORMATIVA 

Dilluns 15 de gener de 2018 de 17.30h a 19.30h  

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: 

1. Benvinguda i presentació de les experiències per part dels alumnes de l’escola Pia Sant Antoni, 

que ja fa set cursos que participen a Embolcalls + Sostenibles.  

2. Retorn dels resultats de la 1ª diagnosi: s’expliquen els resultats del conjunt de centres i l’abast 

d’aquests. 

3. Joc de rol - Dissenyem el millor pla d’acció per un centre hipotètic:  Es treballa en 4 grups, 2 

dissenyen un Pla d’acció en funció dels resultats del centre “A (primària)” i 2 ho fa pel centre 

“B (secundària)”. Els plans d’acció han de tenir únicament 4 accions, les millors. Un portaveu 

de cada grup defensa i explica a la resta el pla dissenyat i els resultats que creuen que 

s’assolirien, després la resta de grups l’avaluen posant-se al lloc de “famílies”, “professorat” i 

“alumnat” del centre hipotètic. 

4. Conclusions: després d’avaluar els diversos plans proposats i conèixer les accions que van dur 

a terme els dos centres (eren casos reals d’altres edicions de l’E+S) de manera conjunta es fa 

un decàleg de les idees clau per realitzar al centre un bon pla d’acció.  

5. Recordatoris i calendari de l’E+S: es contextualitza la fase del projecte en la que estem i les 

accions que caldrà fer properament.  

 

RECULL DE RESULTATS: 

 

2. RETORN DELS RESULTATS DE LA 1A DIAGNOSI 

Podeu consultar a l’apartat del web “Curs 2017-2018” el document “2asessio17-18.pdf” (presentació 

que vam passar a la sessió) i la taula de resultats “RESULTATS-1aDiagnosi-Nov2017.xlsx” on podreu 

trobar les dades tractades de la 1a diagnosi de cadascuna de les classes participants. També us hem 

fet arribar el pòster amb els resultats del vostre centre on podreu observar en quin punt us trobeu. 

 

3. JOC DE ROL- DISSENYEM EL MILLOR PLA D’ACCIÓ PER UN CENTRE HIPOTÈTIC 

Els plans d’acció dissenyats pels 4 grups de cadascuna de les 2 sessions formatives són els següents: 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/microxarxacurs/embolcallssostenibles-curs-2017-18


Cas A (PRIMÀRIA) .   

 

 

 

 Cas B (SECUNDÀRIA).   



Plans d’acció proposats per als 2 casos hipotètics A i B (accions destacades): 

1. Investigar quin és l’impacte ambiental i social dels residus, el seu origen i el seu 

tractament final. Els resultats es poden presentar a la resta de companys, generar 

debats, treure’n conclusions i fer un vídeo per ensenyar a tota la comunitat educativa 

(penjar-lo al web, circular, revista...).  

2. Informar i sensibilitzar les famílies a través d’una circular en la que consti l’explicació 

del projecte, els resultats obtinguts a la 1a diagnosi, les conseqüències ambientals i 

socials que representen els residus i que es demani la seva col·laboració. 

3. Afavorir la interacció entre alumnes de diferents etapes educatives: implicar l’alumnat 

que ha rebut embolcalls reutilitzables en una altra edició de l’E+S, per liderar les 

accions a fer amb l’alumnat nou, ja sigui des de la motivació, sensibilització, recull de 

dades i seguiment (inspeccions i reforç positiu). 

 

Altres accions pensades en la sessió i en altres edicions anteriors de l'E+S: 

Accions de difusió i comunicació:  

 Enviar una circular a les famílies 

 Utilitzar eines de comunicació de les escoles i les xarxes socials per poder arribar a tota la 

comunitat. Enviar missatges virals per grups de whatsapp, cunyes a la ràdio escolar… 

 Elaborar algun material audiovisual per a famílies i resta del centre 

 Amb els resultats obtinguts elaboració d'un tríptic explicatiu per a les famílies (oferint 

informació pràctica i solucions perquè les  famílies emboliquin l'esmorzar amb l'embolcall 

reutilitzable). 

 informar a les reunions amb les famílies del projecte i demanar col·laboració. 

 

Accions de motivació: 

 Campanya de motivació de petits als grans 

 Fer participar més a l’alumnat en la presentació i recerca d’informació. 

 Motivar a l’alumnat. 

 Elaboració de diagnosis periòdiques (només comptant, no pesant) i competició entre classes. 

 

Accions de conscienciació i aprenentatge: 

 Explicar i debatre els resultats de la primera diagnosi amb la classe o curs participant. 

 Campanya de sensibilització a l’escola amb vídeos relacionats amb l’alumini, plàstic i altres 

residus generats pels embolcalls dels esmorzars, espots publicitaris, fer una bola d’alumini 

amb els embolcalls d’alumini de tota la setmana; posar com a repte reduir/ fer desaparèixer 

aquesta bola. 

 Realitzar una xerrada a les famílies amb vídeo fet per l’alumnat a principi de curs, per tal 

d’intentar implicar-los. 

 Activitat d’enterrar diversos tipus de residus i veure com evoluciona la seva descomposició. 

 Organitzar la “Setmana de la Sostenibilitat” o la “Cimera dels Embolcalls”, amb treball 

de sensibilització a les famílies i resta de la comunitat educativa i un seguit d’accions 

per donar visibilitat a tot el què s’està fent i es farà. 



 

Accions de reducció de residus i foment d’alimentació saludable: 

 Reutilitzar envasos pels sucs naturals fets a casa substituint els sucs artificials i fent que els 

esmorzars siguin més saludables. 

 Suggerir pautes d’esmorzar saludable. 

 Investigar la relació dels esmorzars amb la quantitat de sucre i relacionar-ho amb els residus 

que porten. 

 

Accions de reforç: 

 Fer signar una carta de compromís 

 Disposar un espai al pati per deixar l’embolcall i recollir-lo després. 

 Tutories i ciències: sensibilització sobre l’alumini (documentals o altres vídeos), a més de 

visibilitzar el problema amb una bola gegant d’alumini generada per l’ús d’embolcalls 

d’alumini en els esmorzars. 

 Fer servir les classes de tecno perquè cada alumne/a faci el seu propi embolcall reutilitzable. 

 Concurs per premiar la classe més sostenible. 

 Reforç positiu dels bons hàbits un cop repartit l'embolcall (ex posant gomets verds).  

 Organitzar performances, exposicions d’imatges impactants, “collages residuals”, 

cortines d’embolcalls, construccions creatives amb els residus generats als esmorzars 

d’una setmana, una bola del món plena de residus, empaperar tot el centre dels 

residus dels esmorzars, etc. amb la finalitat de tocar les emocions. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

Idees per realitzar un bon pla d’acció per reduir els residus dels esmorzars i fomentar l’aprenentatge i 

la participació envers la prevenció d’embolcalls d’un sol ús: 

1. Fer que l’alumnat sigui protagonista. Dotar de més responsabilitat al grup amb pitjors 

resultats pel que fa a l’ús d’embolcalls reutilitzables, pot ser una clau d’èxit. També fer 

activitats entre cicles, intergeneracionals. 

2. No hi ha un pla d’acció estrella vàlid per tots els centres, cada centre ha de trobar les accions 

i estratègies que millor s’adapten a la seva realitat i tarannà. Fer moltes accions ajuda a 

aconseguir millors resultats, però cal que estiguin molt ben pensades, sinó no és garantia 

d’èxit. Les accions impactants i que entren pels ulls acostumen a ser més efectives. 

3.  És important conèixer i interpretar bé les dades de la primera diagnosi per detectar les 

principals problemàtiques i, en funció d’això, decidir quines accions cal fer i com dur-les a 

terme. 

4. Implicar tots els agents (professorat, alumnat i famílies) i fomentar la comunicació entre 

ells i la cogestió. Cal assegurar-se que les accions els arriben i són transformadores. Posar-se 

en la seva pell ajuda a pensar accions més efectives. És important donar exemple i ser 

coherent amb la resta d’accions (que el professorat porti embolcalls reutilitzables, que no es 

generin molts residus en altres activitats del centre, etc). 



5. És important fixar-se uns objectius alhora de dissenyar el pla d’acció (ex: eliminar l’alumini 

dels esmorzars, aconseguir un 50% de reutilització, etc). Què volem aconseguir? També és 

fonamental trobar un motiu per canviar d'hàbits. Canviar els hàbits no és fàcil, cal anar-se 

marcant petites fites i ser persuasius/ves! Cal començar de ben petits i és molt important 

anar fent recordatoris.  

6. Un bon pla d’acció hauria de contemplar 3 vectors: CAP (que es basi en un discurs racional 

sorgit d’unes dades fonamentades), COR (que tingui la capacitat d’emocionar i motivar) i MANS 

(que ofereixi eines per poder passar a l’acció).   

7. És fonamental encabir les accions dins el currículum i incloure-ho en el projecte de centre. 

Fer accions contínues més que activitats puntuals. 

8. Contextualitzar les dades de generació de residus en l’entorn més proper ajuda a que 

comprenguin l'abast de la problemàtica dels embolcalls. 

9. No oblidar de fer difusió a través de mitjans digitals que disposi el centre (webs, mails, 

xarxes socials...) 

10. No ens oblidem de celebrar els resultats aconseguits! 

 

5. CALENDARI 

 

31 de gener: Últim dia per entregar el pla d’acció. 

5-9 de febrer: Repartiment d’embolcalls als centres. 

20 de febrer: Sessió d’aprofundiment per els centres d’educació infantil i primària. Tema: Esmorzar 

saludables. 

28 de febrer: Sessió d’aprofundiment per els centres de secundària i FP. Tema: Generació de residus 

d’envasos de plàstic, les seves conseqüències.  

7 de març:  Sessió extra. Taller d’autofabricació d’embolcalls. Obert a tots els centres. 

11 d’abril: Últim dia entrega 2a diagnosi. 

 

 

 

 

 

 


