
 

 

Activitats complementàries a la visita del Punt Verd Mòbil 
Escolar 

 

El PVME és un servei de recollida selectiva que facilita la gestió dels residus especials dels 
centres educatius. Al mateix temps, la seva visita pot esdevenir un bon motiu per organitzar 
activitats per informar, comunicar i comprendre millor la problemàtica dels residus i els reptes 
que planteja la seva prevenció i el reciclatge.  

En aquest document trobareu informacions sobre la gestió dels residus de les deixalleries, una 
relació de recursos i llocs web i un llistat d’activitats complementàries a la visita del PVME. 

 

Què hem de saber en relació a les deixalleries i els residus que s’hi recullen? 

 Les deixalleries són instal·lacions que recullen aquelles fraccions de residus per a les 
quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer 
(ja que l’espai del carrer té uns límits). 

 Els residus que s’aporten a les deixalleries són aquells que per la seva composició han de 
seguir un canal especial de recollida i tractament per tal d’evitar que generin problemes 
ambientals o de salut i/o afavorir la recuperació de materials.  

 El Punt Verd Mòbil Escolar és una deixalleria mòbil.  

 Els residus que es recullen es classifiquen en:  

o Reutilitzables:  són aquells residus que se’n pot tornar a fer un ús directament. 
Per exemple: roba i calçat, ampolles de cava, cartutxos de tinta i tòners. 

o Reciclables: són aquells residus que contenen materials que es poden sotmetre 
a un procés de reciclatge o bé, elements que es poden recuperar o reutilitzar. 
Per exemple: televisors i monitors, equips informàtics, material elèctric, olis de 
cuina, ferralla domèstica, porexpan, fusta, ... 

o Especials:  són un grup de residus que per la seva composició, han de rebre un 
tractament adequat per ser eliminats de forma controlada, és a dir, de manera 
que s’eviti la seva dispersió en el medi i la seva incidència ambiental. Per 
exemple: pintures i vernissos, àcids i bases, olis de cotxe, bateries, piles... 

 Els materials recollits a les deixalleries podran ser: reutilitzats, recuperats mitjançat el 
reciclatge o eliminats de manera controlada. 

 Contribuint a la recollida selectiva de residus es redueix l’aportació de residus als 
abocadors o incineradores (reduint així els impactes ambientals d’aquests tractaments), 
es reaprofiten materials i es contribueix a l’estalvi de recursos (materials, aigua i 
energia) per produir els nous productes. 



Activitats complementàries a la visita del PVME 

 

Preguntes que es poden plantejar a l’alumnat 

 Com saber quins residus s’acceptaran a la deixalleria? (més informació:  
http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/portal/documents/1-InformacioPVME_09-
10.pdf, www.deixalleries.com, http://www.bcn.cat/neta/ca/gestioresidus-
puntverdmobil.html) 

 Què són els residus especials? Com els podem reconèixer?  

 Quins tractaments rebran els residus recollits en el PVME? (més informació: 
http://www.amb.cat/web/emma/residus) 

 Quins són els motius pels quals cal gestionar els residus correctament? 

 Quins sistemes de recollida de residus existeixen al nostre entorn proper (barri/ 
districte) a part dels contenidors habituals, punts verds o punts verds mòbils? 

 Quins són els motius pels quals decidim despendre’ns d’un objecte que convertim en 
residu? En quins casos ens podem plantejar la seva reutilització i com fer-ho possible?  

 Quines propostes se’ns acudeixen per poder generar menys residus? 

 En quins casos ens sembla més senzill buscar alternatives per tal de minimitzar l’ús 
d’aquests materials? 

 

Síntesi d’idees clau  

 Els residus per aportar a la deixalleria: quins són i com identificar-los. 

 Arguments que justifiquen una gestió específica. 

 Sistemes de recollida selectiva residus existents al nostre entorn proper: recollida 
domiciliària (pneumàtica, contenidors rebuig i orgànica, punts brossa neta (paper, 
envasos i vidre)), deixalleries (punts verds, punts verds mòbils, punts verds 
col·laboradors) i altres iniciatives privades (recollida oli, piles, punts SIGRE...). 

 Estratègies de prevenció de residus: prevenció en els actes de consum, mercats 
d’intercanvi, establiments segona mà etc. 
 

 

Propostes d’activitats 

 

Abans de la visita 

 Identificar quins són els residus especials que es generen al centre educatiu o a casa i 
esbrinar com es gestionen actualment.  

Per exemple: elaborar una enquesta dirigida a diferents departaments de l’institut o 
en petits grups, entrevistar diferents membres de la comunitat educativa per saber 
quins residus generen i com els gestionen (personal de cuina, de neteja, consergeria, 
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professorat) o dur a terme una observació durant una setmana per “detectar” en 
quins espais descobrim aquests tipus de residus. 

 

 Organitzar un punt de recollida de residus especials al centre educatiu i informar a tota 
la comunitat educativa. 

 Dissenyar i dur a terme (amb un grup-classe, alumnat voluntari o membres de la 
comissió) una campanya informativa sobre la visita del PVME i animar a l’alumnat, 
famílies i professorat a utilitzar-lo .  

Per exemple: cartellera, visitar classes en petits grups d’experts, revista o bloc de 
l’escola, mailing o circular amb el document informatiu del PVME, etc. 

 Conjuntament amb l’alumnat o grup promotor de la iniciativa, planificar com 
s’organitzarà la utilització del PVME (quins grups hi aniran, quin horari tindrà cada grup 
etc.) 

 

Durant la visita 

 Elaborar un registre dels residus que s’han aportat al PVME. 

Per exemple: anotar el nombre d’objectes aportats segons la tipologia de residus 
(material informàtic i electrònic, sabates i tèxtil, productes de laboratori i neteja etc 
(vegeu document informatiu PVME); anotar pes i/o volum, l’estat en què es troba i 
motiu de llançar-lo. 

 Fer un reportatge de la visita del PVME (audiovisual, fotografies...) i que estigui 
disponible al web del centre. 

 

Després de la visita 

 Fer una recerca a l'entorn del centre educatiu i en un plànol situar quins punts de 
recollida de residus especials existeixen a prop del centre (Punts Verds, parades dels 
Punts Verds Mòbils) i quins establiments o instal·lacions recullen certs residus especials 
(roba, medicaments, piles, olis...).  

 Fer difusió dels resultats d’aquesta recerca a la resta de comunitat educativa. 

 Avaluar el funcionament de la visita del PVME i el grau d’aprofitament del servei i donar 
a conèixer els resultats i/o reflexions a la resta de comunitat educativa. 

 Investigar sobre el cicle de vida d'un objecte o d’un material. 

Per exemple en el cas d’una peça de roba: de quins materials està feta, d'on 
provenen o s'extreuen aquests materials,  on s'ha fabricat, quant temps de vida útil 
té, què passa quan es transforma en residu, on va a parar si es porta al PVME i on 
aniria a parar si els llencem al rebuig i si es podria reutilitzar abans de ser llençat 
etc). Altres exemples podrien ser el cas de l'oli o de les piles. 

 Elaborar un Pla d’Acció per: 
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o millorar la gestió dels residus generats al centre i establir mecanismes per fer-ne 
un seguiment periòdic. 

o Minimitzar els residus identificats com a problemàtics. 

 Organitzar un mercat d’intercanvi (de llibres, de roba, de música o DVD’s). 
 

Altres consideracions 

És important que s’aprofiti la visita del PVME per gestionar només residus especials i no aquells 
residus que ja tenen un sistema de recollida en els contenidors habituals del carrer. Altrament 
es crearà un ús contradictori a la finalitat d’aquest servei.  

 

Referències bibliogràfiques per tractar la temàtica dels residus  

 Ecoauditoria dels materials i residus. T. Franquesa (dir.). Barcelona: l’Ajuntament, 2004. 
107 p. Ensenyament secundari. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambiental dels centres 
educatius. Aquest material forma part de l’obra Guia per fer l’ecoauditoria del centre 
educatiu, que consta de cinc volums (aigua,energia, mobilitat, materials i residus i 
biodiversitat); una guia d’orientacions per al professorat i un cd-rom amb els fulls de 
registre i altres documents de treball. 

 Hàbitat: guia d’activitats per a l’educació ambiental. T. Franquesa (dir.). Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. Institut d’Educació, 1999. 360 p.Infants des de 4 anys, joves i 
adults. Guia pràctica amb 50 activitats de caire lúdic per a l’àmbit educatiu formal i no 
formal. Les activitats centrades o relacionades amb els residus són la núm. 21 ‘La increïble 
història del Sr. Al’Um-Ini’, la núm. 22 ‘Fes un bon paper’, la núm. 26 ‘Objectes estranys al 
jardí’, la núm. 38 ‘No m’emboliquis’, la núm. 39 ‘La solució menys dolenta’ i la núm. 43 
‘Digue’m què llences i et diré qui ets’. 

 Projecte Adoptem la ciutat. 2a ed. Barcelona: l’Ajuntament, 2004. 62 p. Cicle mitjà i 
superior de primària. Consta de tres apartats: una proposta didàctica, una anàlisi dels 
principals problemes ambientals de la ciutat, i el més pràctic, propostes d’activitats. Un dels 
capítols es dedica als residus. 

 Recull de Recursos 3: materials i residus. Recull d’una selecció de lectures bàsiques i 
d’aprofundiment; materials didàctics; llibres per infants i joves; vídeos; jocs i material 
multimèdia; webs i visites. Disponible en pdf al web www.bcn.cat/agenda21/a21escolar 

 

El material està disponible en servei de préstec al Servei de Documentació en Educació 
Ambiental. 

El Catàleg on line del Servei de Documentació es pot consultar al web 
http://www.pangea.org/scea/sdea.htm 

 

 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar
http://www.pangea.org/scea/sdea.htm
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Llocs web  

1. Ajuntament de Barcelona 
 
Barcelona pel Medi Ambient 
http://www.bcn.cat/neta/ca/gestioresidus.html 
 
Programa Agenda 21 Escolar  
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/ 
 
Dades medi ambient 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap01/index.htm 
 
Dades agenda 21 de Barcelona 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap01/C0103090.htm 
 
 
2. Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana 
 
Dades residus 
http://www.amb.cat 
 
Informació tractament residus 
http://www.amb.cat/web/emma/residus 

Millor que nou! 

http://millorquenou.blogspot.com 
 
Deixalleries 
http://www.deixalleries.com/ 
 

 
3. Generalitat de Catalunya 
 
Dades estadístiques medi ambient 
http://www.idescat.net/cat/societat/socmedi.html 
 
Agència de Residus de Catalunya 
http://www.arc-cat.net/ 

Webs educatives sobre residus 

http://www.xtec.es/serveis/crp/a8904081/tetrabric/index.htm 

Reciclajoc 

http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/interficiejocstaula/perjugarensolitari.htm 
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4. Visites educatives 
 
Programa Com funciona Barcelona 
http://www.bcn.es/mediambient/cat/web/cont_act_escola_presen.htm 
 
Programa Compartim un Futur 
www.amb.cat 
 
Programa d’Activitats Escolars (Consell de Coordinació Pedagògica) 
www.bcn.es/educacio 
 
Planta de reciclatge de frigorífics 
http://www.xtec.cat/cda-bages/ 
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