
 RETORN AVALUACIÓ Embolcalls+Sostenibles 

La tercera i última sessió de la microxarxa E+S es va celebrar la tarda del 17 de maig a 
l’auditori del pati Manning. Després de una rebuda amb l’exposició dels pòsters amb 
els resultats de cada centre i de gaudir d’un bon berenar per agafar forces vam donar 
inici a la sessió de treball. 

Primer en Joel va exposar els resultats d’aquesta 7a edició de la microxarxa 
Embolcalls+Sostenibles en la que, un any més, s’han aconseguit millorar els resultats 
de l’edició anterior. A més, es destaca l’evolució positiva de totes les edicions tant a la 
primera diagnosi com a la segona. Es a dir, que encara que les dades de la primera 
diagnosi gairebé sempre milloren a la segona diagnosi, aquest punt inicial segueix sent 
millor que el de l’edició anterior.  

E+S amb perspectiva
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Després de veure els resultats generals de l’edició actual es va donar pas a avaluar-la. 
Per fer-ho es van realitzar 3 exercicis diferents. 

La primera va ser una autoavaluació per veure com us heu trobat amb el projecte de la 
microxarxa E+S. Després, arrel de les conclusions a les que havíeu arribat 
individualment es va realitzar una dinàmica per grups per debatre sobre alguns 
objectius comuns que han anat sorgint com a necessitats a abordar durant tota 
l’edició. I entre una cosa i l’altra vàreu valorar l’organització, l’estructura, el material, i 
altres aspectes de l’E+S. 
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Aquestes dues valoracions les teniu detallades en les següents pàgines. 

Dinàmica per grups 

OBJECTIU 1: Implicar a les famílies 

Què volem aconseguir? (objectius qualitatius o quantitatius) 

Que els familiars estiguin informats en tot moment: per això s’ha cregut necessari fer difusió 
mitjançant la web, la revista o les plataformes de difusió disponibles de l’escola. 

Que tornin a fer servir els embolcalls reutilitzables pels esmorzars dels seus fills/es. Per tant, 
s’ha considerat interessant fer un recordatori a les famílies del compromís signat el curs 
passat.  

OBSTACLES que ens podríem trobar, com els podem resoldre? 

Pot haver-hi famílies menys col·laboradores i que tinguin una llarga llista d’excuses per no fer 
servir els embolcalls reutilitzables.  

Com ho fem? 

Per solucionar el problema de les excuses, se’ls enviaria un enllaç d’un vídeo que acaba donant 
solucions a aquestes excuses. 

OBJECTIU 2: Motivar a l’alumnat de secundària 

Què volem aconseguir? (objectius qualitatius o quantitatius) 

Objectiu quantitatiu: Mantenir els resultats generals obtinguts aproximadament en un 5% al 
cap d’un curs 

Objectiu qualitatiu: Que el mateix alumnat sigui el que gestioni l’aplicació del projecte en el 
centre. 

OBSTACLES que ens podríem trobar, com els podem resoldre? 

La mateixa adolescència, període de gran incertesa i plena de dificultats. 

Com ho fem? 

- Díptics informatius creats per l’alumnat 

- Conscienciació sobre els residus i la importància de la seva reducció entre l’alumnat, 
sense que sigui el professorat qui doni informació. 

- Co-avaluació 

- Visitar alguna planta de triatge de residus. 

- Realitzar la diagnosi de forma periòdica no només 2 cops durant el curs per així 
aconseguir una major implicació de l’alumnat. 
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OBJECTIU 3: Implicar de la resta de professionals que no estan directament relacionats 

Què volem aconseguir? (objectius qualitatius o quantitatius) 

L’objectiu principal és implicar al: 
- Professorat 
- Personal de la cuina 
- Personal de la neteja 
- Personal de manteniment 
- A tot les persones que formen part de la comunitat del centre. 

OBSTACLES que ens podríem trobar, com els podem resoldre? 

El professorat ho veu com una cosa puntual i com un tema d’interès personal d’una persona 
de l’equip o d’un petit grup. Aquesta visió no ajuda a que l’equip de professorat en la seva 
totalitat “doni exemple” a l’alumnat i a la resta de personal del centre. 

Un altre obstacle és que el professorat té massa fronts oberts i que moltes vegades se’ls hi 
passa el temps donant resposta a urgències. 

Per últim, una consulta que s’havia fet al personal de la cuina per saber si es podrien fer servir 
embolcalls reutilitzables la resposta va ser que per normativa no es permet fer algunes accions 
de reutilització i estalvi d’embolcalls. Cal investigar més aquesta qüestió i seria interessant que 
demanéssiu en què es basen i poder-ho compartir amb tots els centres de la microxarxa. Hi ha 
algun exemple de centre que ja ho fa. 

Alhora, us adjuntem un altre document sobre la llei de seguretat alimentària, en l’apartat que 
fa referència als centres educatius. També podeu consultar aquest document de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, en el que parla sobre els pícnics escolars: 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educati
us/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/doc
uments/arxius/consells_picnics_escolars.pdf 

Com ho fem? 

Propostes per donar resposta al obstacles: 

- Reunions de claustre: Que es parli de sostenibilitat com un tema més a tractar a part 
de les matèries, avaluacions... 

- Destinar hores setmanals a fer el projecte i assignar-lo a un curs i tutor específic amb 
ajut de la resta. 

- Per poder implicar el personal de cuina buscar quina pot ser l’alternativa que respecti 
la normativa però que sigui sostenible. 
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OBJECTIU 4 Mantenir l’ús dels embolcalls reutilitzables després de l’E+S 

Què volem aconseguir? (objectius qualitatius o quantitatius) 

Com objectiu quantitatiu es planteja que la meitat dels alumnes de cada classe en faci ús. 

Altres fites a aconseguir serien que s’aconsegueixi que d’un cicle a l’altre es segueixi fent ús 
dels embolcalls reutilitzables i que a més aquest ús augmenti. 

També s’ha cregut important posar com a objectiu que l’alumnat continuï utilitzant els 
embolcalls reutilitzables i que aquests acabin arribant a més alumnat. 

OBSTACLES que ens podríem trobar, com els podem resoldre? 

Pot passar que hi hagi poca col·laboració a nivell de famílies, alumnes i també altra professorat 
que no està directament implicat en el projecte. 

També pot ser difícil fer un seguiment de l’ús depenent del nivell de l’alumnat o bé de 
l’estructuració de les aules (renovació de l’alumnat d’un any a l’altre). 

Com ho fem? 

Per superar els obstacles es proposa mantenir una bona comunicació des de l’inici i que es 
facin recordatoris des del principi del curs tant a alumnat com a les famílies 

 

OBJECTIU 5: Disminuir altres tipus d’embolcalls no reutilitzables  

Què volem aconseguir? (objectius qualitatius o quantitatius) 

El que es vol aconseguir és sobretot reduir l’ús de les ampolles de plàstic d’un sòl us i també 
reduir el consum de productes envasats com pastisseria, sucs, galetes... 

OBSTACLES que ens podríem trobar, com els podem resoldre? 

Les dificultats amb les que ens podem trobar són la falta de conscienciació, els mals hàbits 
alimentaris i la poca implicació per part de les famílies per trobar alternatives més sanes i amb 
menys residus. 

Com ho fem? 

Per poder afrontar les dificultats les propostes que es fan són: 
- Proporcionar material d’informació amb alternatives d’esmorzars saludables 
- Proporcionar cantimplores o altres envasos reutilitzables com a alternativa a les d’un 

sòl us. 
- Realitzar xerrades a nivell d’AFA, escola de pares, aprofitar les reunions de pares,... per 

parlar sobre aquest tema conscienciar i prendre hàbits saludables i d’ús. 
- A través de la comissió de l’alumnat fer campanyes i posar vídeos per augmentar la 

seva consciencia. 
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 Valoració general 

 

Amb les respostes donades veiem que valoreu molt positivament la microxarxa d’Embolcalls + 
Sostenibles, cosa que ens fa seguir endavant. Potser el punt més problemàtic i destacable seria 
el calendari d’execució perquè part del professorat dèieu que us aniria millor que els 
embolcalls s’haguessin repartit durant el primer trimestre o com a molt tard a l’inici del segon 
per així tenir més temps d’adaptació a l’ús dels embolcalls reutilitzables. 

Per nosaltres és bàsic la millora continua de la microxarxa per això encara que agraïm la 
valoració tant positiva del projecte seguirem treballant per a que aquelles coses que potser no 
us han convençut del tot millorin. 

També tenim en compte les diverses opinions sobre els embolcalls tipus ecotò i el problema de 
trencament que s’ha donat en alguns casos. Per a l’edició següent intentarem solucionar 
aquest error.   


