
De tots és reconegut que les qüestions relacionades amb la gestió dels residus mereixen
ser abordades amb lletres majúscules; a més, cal subratllada la constant necessitat
d'apostar per una millora contínua davant d'una societat que, tot i que cada vegada
està més preparada per al canvi social succeït en multitud d'escenaris, necessita
l'impuls i el suport d'iniciatives orientades a informar, sensibilitzar i alimentar amb
la implicació ciutadana el funcionament correcte dels sistemes i mecanismes creats
per a una eficient gestió dels residus.

I com a element clau en aquest canvi social profund, la generació de residus ha crescut
exponencialment, juntament amb la resistència d'una consciència social que arribe
a considerar-ho en tota la seua amplitud com un verdader problema, i no sols en els
moments en què puga fallar el sistema establit. Un sistema, d'altra banda, fràgil,
perquè la base sobre la qual descansa és també fràgil a partir del moment en què tot
el procés de producció i generació de matèries necessita l'acompanyament d'una
consciència col·lectiva que, a més d'exigir material reciclat i reciclable, siga conscient
del cost econòmic, ambiental i social generat després de la vida útil del producte.

Al mateix temps les administracions som, d'alguna manera, responsables d'aquesta
situació en la mesura que la conscienciació ciutadana en matèria ambiental i en el
procés de reciclatge i reducció del consum avança molt lentament per a assolir els
nivells òptims desitjats. En aquest escenari, la Generalitat Valenciana i Ecoembalajes
España S.A. (ECOEMBES) van subscriure amb data 6 d'abril del 2000, i posterior renovació
l'1 de juliol de 2004, un conveni marc a fi de regular la gestió de la recollida selectiva
d'envasos lleugers i envasos de cartó i paper, popularment identificats amb el contenidor
groc i el contenidor blau, respectivament.

Conscients de la coresponsabilitat compartida que ha de seqüenciar en tot moment
la gestió de residus en relació amb el manteniment dels nivells de qualitat, es presenta
aquest Manual del professorat d'envasos i residus d'envasos com a eina de suport a
la comunitat educativa en relació amb la gestió de residus en general i, en particular,
amb la gestió dels residus d'envasos lleugers i els envasos de cartó i paper.

Amb aquest propòsit, mitjançant aquest recurs educatiu s'ofereix l'oportunitat de
treballar amb els alumnes aquells valors, coneixements i recomanacions què, atés el
paper determinant dels centres educatius i, especialment, del professorat, poden
resultar d'enorme importància per a aconseguir amb l'esforç de tots els agents implicats
un millor i més eficient funcionament dels sistemes de gestió de residus.

José Ramón García Antón
Conseller de Medi Ambient,

Aigua, Urbanisme i Habitatge
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Melchor Ordóñez Sáinz
Director General d’Ecoembes

Els residus en general, i amb ells els residus d'envasos, han crescut significativament
en les últimes dècades. A l'acabar la seua vida útil i convertir-se en residus, els envasos
creen un problema ambiental que es pot resoldre gràcies al reciclatge. Per això, els
distints agents implicats han destinat els seus esforços a identificar els mecanismes
més adequats per a reduir el seu impacte sobre el nostre entorn.

Protegir el medi ambient evitant, gràcies al reciclatge, que milions d'envasos acaben
en abocadors, amb el consegüent estalvi de matèries primeres i energia i amb tot això
donar compliment a la Llei, són les raons de ser d'Ecoembes. Des dels seus començaments
fins al dia de hui han sigut més de 10 milions les tones d'envasos recuperades. Milions
de tones d'envasos -es podrien omplir fins dalt 750 camps de futbol- que no han
acabat en abocadors, sense possibilitat de ser reciclats.

Ecoembes, en el seu afany per informar i sensibilitzar sobre la importància del reciclatge
dels envasos a tos els col·lectius, col·labora amb les administracions públiques per a
desenvolupar i posar en marxa ferramentes d'educació ambiental com aquesta que
té a les seues mans, desenvolupada per la Generalitat Valenciana amb l'objectiu de
motivar, sensibilitzar i aportar coneixement per que la nostra forma de vida siga més
compatible i respectuosa amb l'entorn.

En aquest sentit, aquestos programes d'educació ambiental són dissenyats tenint en
compte, sobretot, a la comunitat escolar, les nostres noves generacions. És important
que els xiquets adquirisquen hàbits respectuosos amb el medi ambient i sensibilitzant-
los, hem de despertar en ells l'interés pel correcte reciclatge d'envasos. No vull finalitzar
sense agrair a la Generalitat Valenciana l'impuls d'aquest tipus d'iniciatives i als
professors, que hauran de convertir-se en els principals prescriptors i vetlar pel
compromís d'aquesta tasca.

3





Índex de continguts

Presentació ....................................................07

1 Els residus i el medi ambient ...........................16

2 Què fem amb els residus?................................19

3 Els envasos lleugers i el reciclatge .....................24

4 Què pots fer tu? ............................................29

5 Què significa...? ...........................................31

5





Presentació
La generació de residus ha patit un augment molt notori en les últimes dècades. S'ha
augmentat tant la quantitat absoluta generada com la generació per capita, com també
la diversitat de materials presents en aquests residus. Aquesta generació -en especial
a causa del ritme amb què creix  és un conflicte ambiental potencial, resolt fins a la
data mitjançant un sistema de gestió complex, que requereix de la participació de
múltiples agents: l'Administració pública, el sector privat i, per descomptat, la ciutadania.

El funcionament eficaç i eficient del sistema de gestió de residus depén de la implicació
i l'esforç dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats generadores de residus, siguen
empreses privades o entitats públiques, la qual cosa és un aspecte que s'ha de destacar
quan la selecció de residus no és un requeriment legal sinó una activitat voluntària,
com ocorre amb els residus domèstics. La recollida selectiva dels residus domiciliaris
a Espanya es veu impulsada també per la conscienciació i sensibilització individual
amb el medi ambient.

S'ha avançat enormement en aquest assumpte en pocs anys, però la veritat és que
no totes les persones comprenen la importància de la gestió individual dels residus
o la utilitat dels diferents contenidors que tenen a la seua disposició, etc. És evident
que es requereixen més activitats d'informació, de conscienciació, de sensibilització
o, en definitiva, d'educació ambiental.

Paral·lelament, el nostre sistema educatiu integra la variable ambiental en el currículum
escolar tant de manera directa, a través d'algunes de les matèries, com de manera
transversal a totes aquestes, i fins i tot en el funcionament del mateix centre. L'àmbit
escolar ofereix l'oportunitat de treballar sobre la gestió dels residus com una via més
per a aconseguir persones compromeses amb el seu temps i coherents en la seua
forma de vida; perspectiva des de la qual es redacta aquest document.
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2.2 El món dels éssers vius
i) Participació activa en la resolució de
problemes ambientals. Recollida
selectiva de residus, neteja de parcs.
2.3 El món de la matèria:
a) Objectes habituals en l'entorn
natural i social.
b) Diferents tipus d'objectes naturals
i elaborats presents en l'entorn.
c) Atributs físics i sensorials dels
objectes: color, grandària, sabor, so,
plasticitat, duresa.

d) Identificació i classificació elemental
dels objectes en funció de les
característiques i de la utilització.
e) Materials habituals que s'usen en
les activitats quotidianes.
f) Respecte i cura dels objectes d'ús
individual i col·lectiu.
g) Actitud de compartir joguets i
objectes del seu entorn familiar i
escolar.

L’educació
ambiental

L'educació ambiental és la forma de treball per la qual es coadjuva als ciutadans i
ciutadanes de qualsevol edat a la creació de valors de respecte al medi ambient i de
desenvolupament sostenible. Pretén capacitar per a la identificació dels conflictes
ambientals, la determinació de la responsabilitat pròpia en la seua generació i l'adopció
d'hàbits i costums nous en conseqüència. Ha de servir per a prendre consciència de
la interrelació entre l'ésser humà i el medi ambient que l'envolta i per a desenvolupar
els valors, les actituds i les conductes adequades perquè aquesta interrelació s'emmarque
en la sostenibilitat.

L'educació ambiental es treballa, normalment, a través de l'experiència personal, del
descobriment i la reflexió pròpies, i potser és aquest matís que la diferencia de
l'educació més tradicional.

Aquest manual s'ha dissenyat combinant les explicacions teòriques i de l'educació
ambiental, fet que es manifesta especialment en les activitats proposades en cadascun
dels epígrafs.

Els residus en
l’educació infantil

El currículum de l'educació infantil és regulat pel Reial Decret 114/2004, de 23 de gener,
en el qual es detallen tant els objectius generals de l'etapa com els continguts de
cadascuna de les àrees curriculars.

La generació dels residus i la gestió d'aquests apareix reflectida tant de manera directa
com indirecta en el contingut que el Reial Decret estableix per a l'etapa. Pel que fa
als objectius, el document dicta que els alumnes han “d'observar i explorar el seu
entorn familiar, social i natural”

Aquest objectiu queda desglossat mitjançant l'àrea curricular “La convivència amb els
altres i el descobriment de l'entorn” entre els objectius de la qual està “valorar la
importància del medi natural i de la seua qualitat per a la vida, manifestant actituds
de respecte i cura”. Entre els continguts detallats per a aquesta àrea, es ressalten a
continuació aquells sobre els quals se centra aquest manual:

Extracte dels continguts
educatius de l'àrea

“La convivència amb els
altres i el descobriment

de l'entorn”
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Els residus en
l’educació primària

L'educació primària és una etapa educativa centrada en el desenvolupament evolutiu
físic, sensorial i psíquic de l'alumnat. Els xiquets i xiquetes de sis a dotze anys tenen
una àmplia capacitat i interés per desentranyar les interrelacions dels elements que
componen el seu entorn -que d'altra banda, pateix al llarg de l'etapa un procés clar
d'expansió . Els objectius d'aquesta etapa queden recollits en el Decret 111/2007, de
20 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a
la Comunitat Valenciana. Dos d'aquests poden ser treballats a través del present
manual. En concret:

i) Conéixer i valorar l'entorn natural, social, econòmic i cultural de la Comunitat
Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, europeu i universal, com
també les possibilitats d'acció i cura d'aquest. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement
de la geografia de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i universal.
n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la Comunitat Valenciana,
dins del context històric, social i lingüístic propi, com també participar en la seua
conservació i millora.

L'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural s'ocupa, precisament, de
satisfer aquestes necessitats. Alguns dels seus objectius estan íntimament relacionats
amb la generació de residus com a conflicte ambiental i amb els mecanismes establits
per a la seua gestió. D'altres poden ser treballats de manera transversal a través dels
continguts i activitats proposades en el manual. En concret:

8. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorar-
la críticament i adoptar un comportament en la vida quotidiana de defensa i recuperació
de l'equilibri ecològic.
10. Reconéixer en el medi natural, social i cultural, canvis i transformacions relacionats
amb el pas del temps i indagar algunes relacions de simultaneïtat i successió per a
aplicar aquests coneixements a la comprensió d'altres moments històrics.
11. Conéixer i valorar el patrimoni natural, històric i cultural de la Comunitat Valenciana,
com també el d'Espanya, respectar la seua diversitat i desenvolupar la sensibilitat
artística i l'interés per col·laborar activament en la seua conservació i millora.
12. Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos del medi natural,
social i cultural per mitjà de codis numèrics, gràfics, cartogràfics i altres.
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Primer cicle
Bloc 6. Matèria i energia
l La matèria i les seues propietats.
Tipus de materials. Classificació segons
criteris elementals.
l Reducció, reutilització i reciclatge
d'objectes i substàncies. Estalvi
energètic i protecció del medi ambient.

Segon cicle
Bloc 1. Geografia. L'entorn i la seua
conservació
l Relacions entre els elements dels
ecosistemes, factors de deteriorament
i regeneració.
l Defensa i millora del medi ambient.
Espais i espècies protegides de la
Comunitat Valenciana. Procediments
de conservació dels espais naturals i
espècies.
Bloc 6. Matèria i energia
l La  producció de residus, la contaminació
i l'impacte ambiental.

l Desenvolupament d'actituds,
individuals i col·lectives enfront de
determinats problemes ambientals.

Tercer cicle
Bloc 1. Geografia. L'entorn i la seua
conservació
l Els éssers humans i el medi ambient.
La intervenció humana en la natura i
conseqüències.
Bloc 4. Persones, cultures i organització
social
l Economia. La producció de béns i
serveis. L'activitat i funcions de
l'empresa.
l El consum en la societat contemporània.
La publicitat i el consum.
Bloc 6. Matèria i energia
l Materials elaborats en aplicar les noves
investigacions científiques al
desenvolupament tecnològic: paper,
pintures, fibres, plàstics, ceràmiques i
aliatges. Principals usos i aplicacions en
distintes activitats de la societat actual.

Els continguts d'aquesta àrea queden detallats segons el cicle. A continuació es mostra
un extracte dels continguts de l'etapa sobre els quals s'han redactat els continguts i
activitats del Manual del professor:
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Ciències de la natura

Objectius:
3. Comprendre i utilitzar les estratègies
i els conceptes bàsics de les ciències
de la natura per a interpretar els
fenòmens naturals, i per a analitzar i
valorar les repercussions de les
aplicacions i els avanços tecnocientífics.
9. Comprendre la importància
d'utilitzar els coneixements provinents
de les ciències de la natura per a
satisfer les necessitats humanes i
participar en la necessària presa de
decisions relatives als problemes locals
i globals a què ens enfrontem.
10. Conéixer i valorar les interaccions
de la ciència i la tecnologia amb la
societat i el medi ambient amb atenció
particular als problemes a què

s'enfronta actualment la humanitat i
la necessitat de recerca i aplicació de
solucions, subjectes al principi de
precaució, per a avançar cap a l'èxit
d'un futur sostenible.
Continguts del tercer curs
Bloc 6. L'activitat humana i el medi
ambient
l Els recursos naturals: definició i
classificació.
l Els residus i la seua gestió. Valoració
de l'impacte de l'activitat humana en
els ecosistemes. Anàlisi crítica de les
intervencions humanes en el medi.
l Principals problemes ambientals
de l'actualitat. Problemàtica ambiental
a la Comunitat Valenciana.
l Valoració de la necessitat de cuidar
del medi ambient i adoptar conductes
solidàries i respectuoses amb aquest.

Els residus en
l’educació secundària

obligatoria

En l'educació secundària obligatòria es tracten de manera específica els conflictes
originats per la relació de l'ésser humà amb el seu entorn i, entre aquests ressalta la
generació i gestió dels residus com un dels més evidents. A la Comunitat Valenciana
els objectius d'aquesta etapa queden determinats en el Decret 112/2007, de 20 de juliol,
del Consell, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria,
entre el qual es destaca pel caràcter orientador del manual el següent:

n. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum responsable,
la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la seua conservació i millora.

Tal és la importància d'aquest objectiu, que queda treballat en tres matèries distintes,
alguns dels objectius i continguts de les quals s'extracten a continuació:
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Ciències socials,
geografia i història

Objectius:
2. Identificar, localitzar i analitzar, a
diferents escales, els elements bàsics
que caracteritzen el medi físic, les
interaccions que es donen entre ells i
les que els grups humans estableixen
en utilitzar l'espai i els seus recursos,
i valorar les conseqüències de tipus
econòmic, social, polític i ambiental.
Conéixer la problemàtica específica
que planteja utilitzar els recursos de
la Comunitat Valenciana.
Continguts del primer curs
Bloc 2. La Terra i els mitjans naturals
l Els grups humans i la utilització
del medi: anàlisi de les seues
interaccions: Riscos naturals,
degradació i polítiques correctores.
Problemàtica de la Comunitat

Valenciana. Presa de consciència de
les possibilitats que el medi ofereix i
disposició favorable per a contribuir al
manteniment de la biodiversitat i a
un desenvolupament sostenible.
Continguts del tercer curs
Bloc 2. Activitat econòmica i espai
geogràfic
l Presa de consciència del caràcter
limitat dels recursos, de la necessitat
de racionalitzar el seu consum i de
l'impacte de l'activitat econòmica en
l'espai. El problema del canvi climàtic.
Bloc 4. Transformacions i desequilibris
en el món actual
l Riscos i problemes ambientals.
Mesures correctores i polítiques de
sostenibilitat. Disposició favorable per
a contribuir, individualment i
col·lectivament, a la racionalització en
el consum i al desenvolupament humà
de forma equitativa i sostenible.

Tecnologia

Objectius
12. Tecnologia i societat. Tractar
d'entendre els aspectes socials del
fenomen tecnològic, tant pel que fa als
seus condicionants socials com pel que
fa a les seues conseqüències socials i
ambientals.

Continguts del tercer curs
Bloc 9. Tecnologia i societat
l Tecnologia i medi ambient: impacte
ambiental del desenvolupament
tecnològic. Contaminació. Esgotament
dels recursos energètics i de les matèries

primeres. Tecnologies correctores.
Desenvolupament sostenible.

Continguts del quart curs
Bloc 7. Tecnologia i societat
l Desenvolupament històric de la
tecnologia. Fites fonamentals: Revolució
neolítica, Revolució Industrial i
acceleració tecnològica del segle XX.
l Anàlisi de l'evolució dels objectes
tècnics i importància de la normalització
en els productes industrials.
l Aprofitament de matèries primeres i
recursos naturals. Adquisició d'hàbits
que potencien el desenvolupament
sostenible.
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Ciències per al món
contemporani

4. Cap a una gestió sostenible del
planeta:
l La sobreexplotació dels recursos:
aire, aigua, sòl, éssers vius i fonts
d'energia. L'aigua com a recurs limitat.
l Els impactes: la contaminació, la
desertització, l'augment de residus i
la pèrdua de biodiversitat. El canvi
climàtic.
l Els riscos naturals. Les catàstrofes
més freqüents. Factors que
incrementen els riscos.
l El problema del creixement il·limitat
en un planeta limitat. Principis generals
de sostenibilitat econòmica, ecològica
i social. Els compromisos internacionals
i la responsabilitat ciutadana.
5. Noves necessitats, nous materials:
l La humanitat i l'ús dels materials.
Localització, producció i consum de
materials: control dels recursos.

l Alguns materials naturals. Els metalls,
riscos a causa de la seua corrosió. El
paper i el problema de la desforestació.
l El desenvolupament cientificotecnològic
i la societat de consum: esgotament
de materials i aparició de noves
necessitats, des de la medicina a
l'aeronàutica.
l La resposta de la ciència i la tecnologia.
Nous materials: els polímers. Noves
tecnologies: la nanotecnologia.
l Anàlisi ambiental i energètic de l'ús
dels materials: reducció, reutilització
i reciclatge. Fems.

Ciències de la terra i
ambientals

6. La gestió del planeta:
l Els principals problemes ambientals.
Indicadors per a la valoració de l'estat
del planeta. Sostenibilitat.

Els residus en el
batxillerat

En el batxillerat es treballa profundament sobre el medi ambient a través de diverses
matèries. A la Comunitat Valenciana no hi ha una normativa específica relativa als continguts
d'esta etapa, per la qual cosa subsidiàriament s'ha d'acudir a la normativa estatal, en
concret, al Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura del
batxillerat i es fixen els ensenyaments mínims.

Segons aquest Reial Decret, els residus s'estudien en dues matèries, a través dels continguts
següents:
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Presentació
de materials

Envasos i residus d'envasos. Manual del professor pretén ser una eina en mans del
professorat, dissenyada com a material de suport per a facilitar la seua labor.

El seu contingut es correspon amb alguns temes específics del currículum escolar i està
relacionat intrínsecament amb altres d’aquests, per la qual cosa el professorat podrà
interessar-s'hi per u, diversos o tots els epígrafs que conté segons les seues pròpies
necessitats. Per aquest motiu, la publicació disposa d'un contingut teòric suficient com
per a preparar una Unitat Didàctica referida als Envasos Lleugers i els seus residus, però
està redactada de manera que el professor o professora puga escollir el grau de detall fins
al qual vol aprofundir.

Al llarg del text, es mostren les idees principals -els missatges clau- de manera resumida
i es destaquen algunes altres idees que poden invitar a la reflexió de l'alumnat. Es
proposen també algunes activitats adaptades segons tres grups d'edat, presentades en
forma de fitxes fotocopiables per al seu treball en l'aula.
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Objetius del Manual
Objectius cognitius
Aquest manual pretén facilitar que els i les alumnes puguen:

l Comprendre l'impacte ambiental del nostre model actual de consum, en particular,
per l'elevada quantitat de residus que es generen.
l Comprendre els conceptes de reducció, reutilització i reciclatge i els beneficis ambientals
que reporten.
l Albirar la diversitat de residus que generem i ser capaços de classificar els que
generem a la llar.
l Diferenciar les distintes fases del sistema de gestió dels residus.
l Conéixer el cicle de vida dels envasos, incloent la recuperació selectiva i el reciclatge.

Objectius actitudinals
Pel que fa a l'actitud de l'alumnat en relació a la gestió dels residus, aquest manual
pretén coadjuvar a:

l Apreciar els beneficis ambientals de la reducció, reutilització i reciclatge dels residus
que generem.
l Assimilar la importància de la implicació individual en la gestió correcta i sostenible
dels residus.
l Motivar per la creació d'hàbits de reducció i separació selectiva dels residus propis.

Objectius procedimentals
Pel que fa als procediments, aquest manual pretén facilitar que els i les alumnes
aprenguen a:

l Depositar selectivament els residus a la llar i a l'escola.
l Traslladar els coneixements i actituds als seus nuclis de socialització (família,
escola, amics…)
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1
Els residus
i el medi
ambient

Paraules clau:
Residu, residus urbans,
consum,impacte ambiental,
recuperació.

Resum:
La generació de residus augmenta
cada any i la seua gestió és un
dels principals problemes
ambientals de la nostra societat.
Els residus que generem -i en
particular els residus urbans-
poden tenir un valor molt
important, però per a això és
necessari que recuperem els
materials que els componen.

Què són els residus?

Un residu és allò que no utilitzarem
més i que, per tant, ha deixat de tenir
un valor per a nosaltres. Es generen
residus en múltiples activitats humanes.
En la indústria, per exemple, tot el
material sobrant o rebutjat per el procés
de producció es considera un residu…
estelles de fusta si fabriquem mobles,
la pell de la fruita si elaborem
melmelada, etc.

No obstant això, allò que per a algú
és un residu, per a una altra persona
pot ser un material valuós. En
l'exemple d'abans, les estelles de fusta
podrien ser utilitzades per a fer serradura
i la pell de la fruita per a pinso
d'animals. Per desgràcia, no tots els
residus poden tornar a utilitzar-se… i
aquest és un dels principals problemes
ambientals del nostre planeta.

A casa també es generen molts residus.
No hi ha més que mirar en la bossa de
fem per a adonar-se'n…. Generem
diàriament com a residu matèria
orgànica -restes d'aliments- , paper,
cartó, vidre, llandes, plàstics, brics…
Altres residus no els generem
diàriament, però també tenen molta
importància. Es tracta de coses com les

peretes foses, mobles i electrodomèstics
vells, piles, roba i draps…

Els residus que produïm a casa, en
oficines i comerços es coneixen com
residus urbans. La composició és
clarament diferent dels residus d'altres
orígens, com els residus industrials, els
residus ramaders i agrícoles o els residus
sanitaris.
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És molt important destacar que aquests
materials es poden recuperar i tornar
a utilitzar. Per aquest motiu actualment
es parla de residu, en compte de fem.
“Fem” té una connotació negativa, de
cosa inútil i menyspreable que no
coincideix amb l'actual concepció de
residu.

Els residus no
són fem
Adequadament tractats,
poden tenir un ús valuós per
a la societat

Com pots veure en el gràfic 1,
la matèria orgànica és el
component principal dels
residus urbans, seguida, per
aquest ordre, d'envasos de cartó
i paper, envasos de plàstic,
envasos de vidre i metalls. Dins
de la categoria altres residus,
la qual representa un 17%,
trobem residus com ara fusta,
tèxtils, piles, ceràmica, cautxús
i gomes, etc.

Taula 1. Composició dels residus urbans (%)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Matèria Paper Plàstic Vidre Metalls Metalls Altres
orgànica i cartó fèrrics no fèrrics

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Espanya 40,06 % 21,18 % 10,59 % 6,93 % 3,43 % 0,68 % 17,13 %
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Comunitat Valenciana 48 % 15,5 % 8 % 8 % 3,5 % 0,55 % 16,45 %
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Font: Observatori de la Sostenibilitat a Espanya. Universitat d’Alcalà. Informe 2006.

Gràfic 1. Composició dels residus urbans a Espanya

Matèria orgànica 40,06%

Envasos de cartó i paper 21,18%

n Envasos de plàstic 10,59%

Envasos de vidre 6,93%

Metalls fèrrics 3,43%

Metalls no fèrrics 0,68%

Altres residus 17,13%
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Activitats:

De 4 a 8 anys:
Dibuixa alguns dels residus
d'envasos que pots trobar al poal
de fem de casa.

De 9 a 12 anys:
Fes la compra amb els teus pares,
escriu tots els productes que
compreu durant una setmana i
identifica els residus d'envasos
que s'hi generen. Per exemple:

De 13 a 17 anys:
Prenent les dades de la taula 1,
representa gràficament la
composició dels residus urbans a
la Comunitat Valenciana de
manera anàloga a com està fet
per a Espanya en el gràfic 1.

Per qué son un problema
ambiental?

La generació de residus ha augmentat
moltíssim en les últimes dècades i
especialment amb la cultura d'usar i
tirar -vegeu el gràfic 2-, però la majoria
de nosaltres no som molt conscients
d'això perquè estem massa acostumats
a “traure el fem” i que se l'emporte el
camió.
El reciclatge costa diners i, per això, hi
ha normes que el regulen, a més el
reciclatge d'envasos és necessari per a
cuidar el nostre medi ambient.
Part de l'augment es deu al creixement
de la població espanyola, però una altra
part molt significativa es deu a un
increment del consum de les persones.
Mentre més coses consumim, més
residus generem. Per això, en el gràfic
també pots apreciar l'augment de la
producció de residus per habitant i any.
Cadascú de nosaltres genera més residus
cada any!

La generació de residus es considera un
problema ambiental per nombroses
raons:
1. Com més residus es generen, més
quantitat se'n transporta fins als
abocadors.
2. Si es tiren residus de manera
incontrolada hi ha risc de contaminar
l'aigua, el sòl i l'aire.
3. Recollir, transportar i tractar els
residus que generem consumeix molta
energia, especialment de combustibles
fòssils i, per això, emetem molts gasos
contaminants.
4. Els residus contenen molts materials
que es poden reciclar com ara paper,
alumini, plàstic o vidre… depositar els
residus en un abocador comporta un
balafiament de recursos naturals!
5. A més, si no es recuperen, caldrà
utilitzar més recursos naturals per a
obtenir noves matèries primeres.

Gràfic 2. Evolució de la generació de residus urbans a Espanya, expressada en tones
brutes y en quilograms produïts per habitant i any.

Producte

Llet

Residu

Tres brics de llet

Font: Observatori de la Sostenibilitat a Espanya. Universitat d’Alcalà. Informe 2006.
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Els residus en la Història

Els humans sempre hem utilitzat els
recursos que ens oferia la natura i, en
conseqüència, sempre hem generat
residus. No obstant això, en les últimes
dècades hi ha hagut un canvi molt
important en la forma de consumir i en
els materials i productes que consumim
i, en conseqüència, hem augmentat la
quantitat de residus que generem i el
tipus de materials que podem trobar a
la bossa del fem.

Fa centenars d'anys hi havia relativament
pocs humans al planeta i no érem
capaços d'utilitzar tants recursos i fabricar
tants materials com ara. Utilitzàvem les
pedres, la fusta i alguns metalls per a
construir cases i eines, el cotó, el lli, la
seda i la llana per a fabricar roba, etc.
La natura era capaç de degradar tots els
residus que generàvem i, per tant, no
s'acumulaven.

El conflicte ambiental associat als residus
va començar amb la creació de ciutats
i pobles més o menys grans. La
composició dels residus era
fonamentalment matèria orgànica i es
llançaven al carrer sense que ningú els
arreplegara i traguera de la ciutat. Això
va facilitar l'aparició d'epidèmies i
plagues, per la qual cosa els residus van
ser un problema abans sanitari que
ambiental. El conflicte es va anar
solucionant amb l'aparició de la recollida
de residus i l'ús de les restes d'aliments
com a aliment per als animals i per a
fer compost -adob- per a l'agricultura.
Però, a partir de la revolució industrial,
el ser humà va adquirir la capacitat de
transformar més intensament la natura.
Les màquines van permetre extraure els
recursos naturals més ràpidament i
transportar els productes més lluny, i
d'aquesta manera, la societat va
augmentar a poc a poc el consum
d'aquests recursos.

Així i tot, la generació de residus encara
no era el conflicte ambiental que és
actualment. En l'època dels nostres iaios,
per exemple, els flascons de vidre es
reaprofitaven a casa i els cascos de les
botelles buides es tornaven a la botiga
perquè es reutilitzaren; no hi havia a
penes articles de plàstic; els metalls i
els draps els portaven el ferroveller i el
draper per a reutilitzar-los de nou i la
matèria orgànica, és a dir, les restes
d'aliments, seguia utilitzant-se com a
adob i aliment d'animals.

La situació va canviar dràsticament a
mitjan segle passat. L'ésser humà va
aprendre a crear plàstic a partir de petroli,
a utilitzar metalls que abans no coneixia,
va desenvolupar una cultura d'usar i
tirar… Amb el nostre domini de la
tecnologia hem aconseguit que resulte
més barat comprar un electrodomèstic
nou -per exemple, un telèfon mòbil- que
reparar-ne un de vell… no et sembla
que és poc raonable?

2
Què fem
amb els
residus?

Paraules clau:
Separar, recollida selectiva,
tractament, valorització, abocador,
eliminació, sistema integrat de
gestió.

Resum:
Els residus que generem contenen
una varietat de materials molt
major que fa unes dècades. Això
ha complicat el sistema de
recollida i tractament dels residus
i ha obligat a tractar de recuperar
els materials valuosos continguts
en aquests. Per a aconseguir-ho,
cal que els residus se separen a
la llar i es depositen selectivament
als contenidors de recollida
selectiva.

Actualment una sola persona genera
més de 500 kg de residus a l'any

Això equival a més
de set vegades el seu
propi pes!
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La gestió dels residus actualment

La generació de residus ha augmentat molt
durant les últimes dècades i, en conseqüència,
ens hem vist obligats a dissenyar un sistema
de gestió encaminat a reduir-ne l'impacte
ambiental. Aquest sistema té diverses fases:
1. Separació a la llar i recollida selectiva
2. Transport i transferència
3. Tractament i valorització
4. Eliminació

1. Separació a la llar
i recollida selectiva

3. Tractament i valorització 4. Eliminació

2. Transport i
transferència

Llars i comerços Contenidors d'envasos lleugers,
envasos de cartó i paper, envasos de

vidre, i fracció orgànica i resta Estació de transfèrencia

Plantes de compostatge
i de selecció
i recuperació

AbocadorCompostAgricultura

Envasos recuperatsrecicladors
i nous productes
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1. Separació a la llar i recollida selectiva
La major part dels residus que produïm
a casa poden classificar-se en quatre
grups diferents:
l Envasos de vidre
l Envasos de cartó i paper
l Envasos lleugers
l Matèria orgànica i resta
A casa, hem de depositar-los
separadament en quatre bosses distintes.
Al carrer trobem quatre tipus de
contenidors diferents, destinats a la
recollida selectiva de cadascun d'aquests
grups, que es distingeixen pel color.
D'aquesta manera:

Contenidor per a
envasos de vidre

Contenidor per a paper
i envasos de cartó

Contenidor per a
envasos de plàstic,
llaunes, brics, etc.

Contenidor per a
matèria orgànica i resta

de residus

2. Transport i transferència
Després de la recollida selectiva, els
camions de recollida transporten els
residus a una estació de transferència
quan les poblacions es troben
allunyades de les plantes de selecció i
recuperació a fi d'optimitzar el transport
dels residus. En aquesta instal·lació els
residus es transfereixen del camió de
recollida a un camió més gran que els
portarà a la planta de tractament i
valorització.
La transferència es realitza per a abaratir
els costos econòmics del transport i les
emissions de gasos contaminants a
l'atmosfera.

Transferir els residus des dels
camions de recollida a un altre
més gran permet reduir el consum
de combustible i, per tant, també
les emissions de gasos
contaminants.

3. Tractament i valorització
Els residus es transporten a una planta
de tractament i valorització. En
aquestes plantes, s'intenta extraure el
màxim de materials possibles per a
donar-los un ús posterior. Després de
ser portats cadascun a la planta de
tractament corresponent, s'extrauen els
envasos de vidre, els envasos de plàstic,
els envasos de cartó i paper i els
metalls... i amb la matèria orgànica
restant s'elabora compost per a
l'agricultura.
Tot aquest procés és molt més fàcil si
els ciutadans els separen a casa, i per
això és tan important la recollida
selectiva.

4. Eliminació
L'últim pas de la gestió dels residus és
l'eliminació. Actualment tot allò que
no s'ha pogut recuperar i valoritzar es
porta a un abocador, on es deposita
per sempre, però hi ha altres alternatives
d'eliminació com seria per exemple, la
valorització energètica que permet
obtenir energia com a resultat d'aquesta.
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El 2008 hauríem de reciclar el
60% del vidre i del paper i
cartó, el 50% dels metalls, el
22,5% dels plàstics i el 15%
de les fustes.

Necessitem la teua
ajuda per a
aconseguir-ho!

Si en comptes de reciclar-se,
s'hagueren depositat en un
abocador, els més de 10
milions de tones de residus
d'envasos recuperats…

hagueren ocupat
un volum
equivalent a 750
estadis de futbol!

Llars

Recollida
selectiva

Comerç
i distribució

Procés de
reciclatge

Envasadors

Productes
envasats

Administracions
públiques

+
Ecoembes

+
Ciutadans

Sistema Integrat de Gestió, S.I.G.

Si vols saber-ne mès:
www.ecoembes.com

La normativa europea i
espanyola: un intent de
millorar la situació

Atesa la importància ambiental i
sanitària que té, la gestió dels residus
ha sigut objecte de regulació mitjançant
directives europees i lleis espanyoles i
autonòmiques. Entre altres matèries, la
gestió dels residus d'envasos lleugers
és un dels temes més treballats en la
legislació.
La Unió Europea va redactar el 1994 la
Directiva 94/62/CE, relativa als envasos
i residus d'envasos, que després va
revisar mitjançant la Directiva
2004/12/CE. Espanya va integrar aquestes
directives mijtançant la Llei 11/97, de
24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos
-actualment en revisió.
La Directiva 2004/12/CE fixa els objectius
de reciclatge dels residus. Espera que

el 2008 es recicle el 60% del vidre i del
paper i cartó, el 50% dels metalls, el
22,5% dels plàstics i el 15% de les
fustes.
Per a aconseguir aquests objectius, la
llei espanyola recull dos possibles
instruments:
l Sistemes de Depòsit, Devolució i Retorn.
l Sistemes Integrats de Gestió.

Ecoembes: un Sistema
Integrat de Gestió

La legislació espanyola relativa als
envasos obliga les empreses envasadores
a establir un sistema de retorn dels
envasos -com el que es feia fa més de
vint anys amb les botelles de vidre- o
a integrar-se en un Sistema Integrat de
Gestió.

Què és un Sistema Integrat de Gestió?
Una gestió eficaç dels residus derivats
dels productes que consumim a les
nostres llars, necessita i es manté gràcies
a la participació d'una varietat d'agents
i entitats que s'asseguren de tancar el
cicle de vida d'un producte, és a dir,
des de la fabricació fins al tractament
com a residu i posterior transformació
a través del reciclatge. Aquest conjunt
d'agents, i els diferents mecanismes de
col·laboració i coordinació conformen
un Sistema Integrat de Gestió (SIG). A
Espanya n'hi ha diversos… però ens
centrarem només en un: Ecoembes.
Ecoembes és una societat anònima
sense ànim de lucre l'objecte de la qual
és el disseny de un Sistema Integrat de
Gestió (SIG) encaminat a la recollida
selectiva i la recuperació de residus
d'envasos per al posterior reciclatge i
valorització.
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Els residus a la Comunitat
Valenciana

A la Comunitat Valenciana viuen quasi
4.900.000 persones i, a més, és una de
les destinacions turístiques més
importants d'Europa. La generació de
residus a la Comunitat és, per això,
molt elevada i creix cada any.

Taula 2. Producció total de residus urbans (tones)

(Font: Generalitat Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge)

Residus
mesclats

(bossa gris)
Any

Recollida Selectiva
Total

residus
urbansVidre Paper i

cartó
Envasos
lleugers

Total
recollida
selectiva

2002 2.373.567 40.667 38.611 8.656 87.934 2.461.502

2003 2.498.896 45.274 43.991 11.366 100.631 2.599.527

2004 2.595.839 48.666 46.099 14.471 109.236 2.705.075

Gràfic 3. Producció total de residus urbans (tones)
(Font: Generalitat Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge)

Part d'aquests residus és depositada
selectivament pels ciutadans, i encara
que aquesta quantitat augmenta cada
any, encara representa un percentatge
molt xicotet respecte del total generat.
En tot cas, encara que semble poc
respecte del total, és una quantitat molt
important. Sobretot perquè
aproximadament el 66% de la població
valenciana participa en aquesta recollida
selectiva separant almenys alguns dels
residus a la llar.

Gràfic 4. Percentatge de recollida
selectiva a la Comunitat Valenciana
(Font: Institut Nacional d’Estadística)

Activitats:

De 4 a 8 anys:
Quan els teus majors tenien la
teua edat, es generaven menys
residus. Amb la seua ajuda,
intenta descobrir tres residus nous
i escriu-los.

De 9 a 12 anys:
Demana a una persona major que
t'explique què es feia amb els
residus en la seua infància i
redacta-ho comparant-ho amb la
gestió que fem actualment.

De 13 a 17 anys:
Representa gràficament el
percentatge que representa el
vidre, el paper i cartó i els envasos
lleugers respecte del total de
residus recollits selectivament.
Pots utilitzar un gràfic circular
com el del gràfic 4.
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* Aquells que no han estat separats previament
a la llar

Any 2006
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Residus barrejats*
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3
Els envasos
lleugers i el
reciclatge

Paraules clau:
Envàs, envàs lleuger, reciclatge

Resum:
L'ús d'envasos lleugers ha
augmentat en les últimes dècades
com a conseqüència de l'actual
forma de vida i, al mateix temps,
s'han diversificat els materials
que els composen. S'ha generat
la necessitat de recuperar-los i
reciclar-los, per a la qual cosa
s'ha desenvolupat un Sistema
Integrat de Gestió que implica
tant la recollida selectiva dels
residus d'envasos com el
tractament i el reciclatge.

Què són els envasos
lleugers?

Els envasos lleugers estan cada dia més
presents a les nostres llars. Són els
envasos que ens permeten portar a casa
els productes d'alimentació, higiene i
neteja que necessitem diàriament. Són
envasos lleugers, per exemple, el pot
de refresc que prens a l'esmorzar o la
bossa de plàstic que et donen al
supermercat.

Fa tan sols unes dècades, la major part
dels productes alimentaris es compraven
directament a la carnisseria, fruiteria o
pescateria. Actualment encara pots fer-
ho així, però si vas al supermercat pots
comprar-ho pràcticament tot envasat.
Els envasos han fet més còmoda la
nostra forma de vida, però han provocat
un gran augment dels residus que
generem, fins al punt que el 50% del
volum de residus generats a Espanya
correspon a residus d'envasos.

Es denominen lleugers perquè el plàstic
és lleuger, i perquè el metall està
compost per làmines molt fines, tal com
ocorre també amb els brics -estan
pensats per a la llar  a diferència d'altres
envasos pensats per a altres usos com
l'ús industrial: un bidó com els que

s'utilitzen per al petroli també és un
envàs… però per descomptat no és
lleuger!

Els envasos lleugers estan compostos
per multitud de materials diferents.
Podem agrupar-los simplificadament
segons el material de què estan fets:
l Envasos metàl·lics
l Envasos de plàstic
l Envasos tipus bric

Atenció!
No és un envàs tot el que està
fet d'aquests materials, com
per exemple:
• portafolis
• joguets
• carteres
• carros de la compra
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Fulls, papers, cartes i sobres.
Periòdics i revistes.
Caixes de cartó, com ara caixes
d'ous, de cereals, de galetes, de
sabates, etc.
Tiquets de la compra, cupons,
factures, etc.

Què fer quan els envasos
es converteixen en residus?

Molts dels envasos poden reutilitzar-
se -per exemple, els pots de vidre o
les bosses del supermercat- però d'altres,
normalment no. Quan no hem
d'utilitzar més un envàs, es converteix
en un residu, però això no significa
que ja no servisca per a res. Pel contrari,
el material de què està fet pot
recuperar-se i reciclar-se, és a dir,
tornar-se a utilitzar com a matèria
primera per a elaborar productes nous.

Per a això, és imprescindible que a
casa separem els residus en tres grups,
que després depositarem en un
contenidor específic:

l Grup blau: paper i envasos de cartó.
l Grupo verd: envasos de vidre.
l Grup groc: envasos de plàstic, llaunes
i tipus bric.

Contenidor Qué hem de depositar-hi Qué no hem de depositar-hi

Botelles de vidre, botelles de
refrescos, sucs, vins, licors, etc.
Terrines i flascons de vidre, de
conserves, melmelades o perfums.

Paper i
envasos de
cartó

Brics.
Tovallons de paper.
Material brut amb aliment, com ara caixes de pizza.
Caixes revestides amb cera, metall o qualsevol altre
material que no siga paper o cartó.
Fotografies i radiografies.
Fustes, bosses de plàstic i, en general, qualsevol
material que no siga paper.
Les caixes dels medicaments, perquè els medicament
tenen un circuit específic de reciclatge.

Envasos
lleugers

Les botelles, pots, caixes, safates
i terrines de plàstic.
Els embolcalls de plàstic.
Les llaunes i pots d'acer o
d'alumini.
Les safates d'alumini.
Els brics o cartons de llet, suc,
vi, etc.
Les bosses del supermercat.
Els tapons de pots i botelles.

Els productes sanitaris, xeringues, les bosses de
plasma o pots per a la presa de mostres.
Els utensilis destinats al transport d'equipatge o
documents, com ara maletes, portafolis, carteres.
Els plàstics que no siguen envasos (carrets de la
compra, joguets, cadires, etc.)
Altres utensilis com ara encenedors, recanvis
d'estilogràfiques, bolígrafs o cassets.
Les botelles de vidre i caixes de cartó, atés que
tenen els seus contenidors específics.
La roba i calçat
Els utensilis de cuina, paelles i ferramentes.

Vidre

Grup verd
Envasos de vidre

Grup groc
Envasos de
plástic, llaunes
i tipus bric

Grup blau
Envasos de
cartó i paper
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Els tapons i taps dels envasos, han de llançar-se
al contenidor groc amb la resta dels envasos de
plàstic i metall.
Els elements de cristall com ara vasos, copes,
elements tipus ceràmica fina com plats, pitxers,
tasses i altres elements com ara peretes, finestres,
miralls, llunes de cotxe, taules de cristall, etc. no
s'han de depositar a l'iglú.
Els envasos de vidre de medicaments, els quals
tenen un circuit específic de reciclatge i no s'han
de barrejar amb el vidre normal.
Els articles de qualsevol altre material que no siga
vidre, com ara ceràmica, porcellana, argila, rajola
o pedra.



El reciclatge d’envasos
lleugers

Ja hem comentat que la generació de
residus és una amenaça per al medi
ambient. El reciclatge d'envasos lleugers
és una mesura que evita la degradació
del medi ambient, per diversos motius.

En primer lloc, quan reciclem evitem
l'explotació de recursos naturals. Per
exemple, la major part dels plàstics
s'elaboren a partir de petroli o gas, que
són recursos naturals no renovables
que s'esgoten i l'extracció i transport
dels quals és font de contaminació i,
algunes vegades, de grans desastres
naturals com les marees negres. Cal
tenir en compte que per cada quilogram
de plàstic produït es necessiten 2
quilograms de petroli cru. De manera
semblant ocorre amb els metalls, amb
el paper i cartó o amb el vidre.

D'altra banda, reciclant també reduïm
el consum d'aigua i energia, perquè
es requereixen en menor grau per a
fabricar nous productes a partir de
material reciclat que a partir de les
matèries primeres originals. També es
generen menys residus… sobretot
industrials. Per exemple:

 l Produir plàstic a partir de petroli
requereix molta més energia que fer-
ho des d'altres plàstics reciclats, per la
qual cosa reciclar el plàstic estalvia
energia. Es pot arribar a estalviar entre
un 30 i un 70% de l'energia, segons el
tipus de plàstic!
l Fabricar acer nou a partir de ferralla
pot estalviar fins al 76% de l'energia
utilitzada normalment.
l Per a obtenir una sola tona d'alumini
es necessita una gran quantitat d'energia
(15.000 kw/h), es produeixen 5 tones
de residus minerals i s'emeten a

l'atmosfera una gran quantitat de gasos
contaminants. En canvi, obtenir alumini
reciclat evita en un 95% la contaminació
de l'aire i en un 90% el consum
d'energia!

Finalment, si reciclem, evitem la
destinació massiva de materials als
abocadors, la qual cosa és molt
important si tenim en compte que el
50% del volum de residus generats a
Espanya correspon a residus d'envasos.
Si aconseguírem reciclar-los tots, serien
suficients la meitat d'abocadors! A més,
hem de considerar que molts no són
biodegradables i, per tant, si no es
recuperen i reciclen, romandran segles
soterrats.

Què es fa amb el material recuperat?
Quan separes els residus i els portes a
un contenidor de recollida selectiva
s'inicia la cadena de reciclatge. Després
de recollir-los, es porten a una planta
de selecció on se separen en fraccions
segons el material de què estan fets.
Se separen, entre els metalls, l'alumini
i l'acer; entre el plàstic, el PET, els
polietilens d'alta densitat i el plàstic
mescla i, finalment, els brics.

Cadascuna d'aquestes fraccions es porta
a una empresa recicladora, que neteja
i tracta el material per a poder-lo
introduir de nou com a matèria primera
i fabricar així nous productes. Per
exemple:

l Amb les llandes d'alumini es pot
fabricar qualsevol altre producte
d'alumini, perquè aquest material és
altament reciclable. Es poden produir,
per exemple, rodes de bicicleta, llandes,
peces per a electrodomèstics,
prestatgeries, canonades…
l Amb els envasos de plàstic es poden
elaborar coses tan variades com
canonades per a reg, moquetes o bosses

de fem. Per exemple, amb 40 botelles
de plàstic, es pot fabricar un folre polar.

l Amb els brics es poden elaborar
aglomerats amb què fabricar oueres,
caixes, bosses de mà, etc.

Sabies que reciclant una llanda
d'alumini, s'estalvia suficient
energia com per a fer funcionar
un televisor durant tres hores i
mitja?

26



El punt verd

Ja hem vist anteriorment què és un
Sistema Integrat de Gestió (SIG). També
hem vist que, en el cas dels envasos
lleugers i els envasos de cartó i paper
és Ecoembes qui aglutina la major part
de les empreses envasadores.

Aquestes empreses paguen una quantitat
de diners per cada envàs que
introdueixen en el mercat.

Perquè els consumidors puguem saber
qui està adherit al SIG d'Ecoembes, es
va crear un símbol anomenat Punt Verd.

Quan veges un envàs que porta aquest
símbol, significa que l'empresa que
posa aquest producte en el mercat ha
contribuït econòmicament a un sistema
per a la recuperació dels residus
d'envasos. En les teues mans està
col·laborar-hi i portar-lo fins al
contenidor perque es recicle!

El funcionament d’una
Planta de Selecció de
Envasos Lleugers

Les plantes de selecció d'envasos lleugers
són instal·lacions destinades a
seleccionar i separar els diversos
materials que la ciutadania ha depositat
de manera selectiva al contenidor groc,
és a dir, els envasos plàstics, els
metàl·lics i els de tipus bric.
Se separen aquests materials amb
l'objectiu de poder-los introduir de nou
en la indústria i aconseguir, així,
reciclar-los… però no tot el que arriba
a les plantes es pot recuperar, de manera
que s'hi genera una resta que ha de

ser depositada en un abocador, per això
cal vigilar bé tot el que es deposita als
contenidors.

Les plantes funcionen a través de
processos mecànics i manuals seguint
l'esquema següent:

1. Recepció d'envasos
Els residus d'envasos són transportats
pels vehicles de recollida fins a la planta
de selecció d'envasos, o bé, com a pas
previ, a les estacions de transferència
per al posterior trasllat a la planta de
selecció.

Abans de descarregar els residus
d'envasos, el camió és pesat en la
bàscula d'entrada i eixida de camions
amb l'objecte d'enregistrar el pes dels
residus que entren en la instal·lació.

Els residus són descarregats en un fossa
o platja de descàrrega des d'on són
alimentats al procés.

2. Alimentació
Si els residus han sigut descarregats en
una fossa, aquests són alimentats al
procés per mitjà d'un polp a la tremuja
de l'alimentador.
Si han sigut descarregats en platja, els
residus són alimentats per mitjà d'una
pala carregadora a la tremuja de
l'alimentador.

3. Triatge primari
Separació manual d'elements
voluminosos.

4. Obertura de bosses
Obertura de les bosses per a facilitar el
posterior procés de selecció de materials.

5. Separació volumètrica o densimètrica
Per mitjà d'aquest procés se separen els
materials per les seues dimensions, pes
o forma.

6. Aspiració de film, triatge secundari,
selecció automàtica

6.1. Aspiració de film
Mitjançant aquest procés se separa
automàticament o
semiautomàticament aquest material
per aspiració.

6.2. Triatge secundari
Consisteix en la selecció manual per
part d'operaris (triadors) de les
distintes fraccions de materials
(normalment el bric i els plàstics:
PEAD, PET i Plàstics Mescla).

6.3. Selecció automàtica
En comptes del triatge manual, o
bé com a complement a aquest, en
plantes automatitzades s'utilitzen
separadors òptics per a la selecció
de les diverses fraccions de materials.
La selecció d'acer i alumini també
sol realitzar-se automàticament, per
mitjà de grans imants.

7. Emmagatzemament en procés
Els distints materials seleccionats són
emmagatzemats per separat per al
posterior premsatge.

8. Premsatge
Els materials són descarregats de les
sitges per a premsar-los en bales.

9. Emmagatzemament final
Les bales són transportades per mitjà
d'un carretó fins a la zona
d'emmagatzemament o estoc.

10. Gestió de rebuig
El rebuig del procés és emmagatzemat
per a traslladar-lo a l'abocador.

11. Eixida de materials
Les bales de les distintes fraccions de
materials són carregades per al transport
als recicladors corresponents.
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Activitats:

De 4 a 8 anys:
Dibuixa aquests contenidors a la teua
llibreta i dibuixa o escriu a sota tres
residus que hi depositaries.

De 9 a 12 anys:
Prenent les dades de la taula 2,
representa gràficament com ha
evolucionat la recollida d'envasos

lleugers a la Comunitat Valenciana. Pots
prendre com a model el gràfic 3.

De 13 a 17 anys:
Entra en la pàgina web d'Ecoembes
(www.ecoembes.com) i aconsegueix
esbrinar els quilograms d'envasos
lleugers que es van recollir al teu
municipi els anys anteriors. Representa-
ho gràficament…Hauràs de bussejar un
poc!

28



4
Què pots fer-
hi tu?

Paraules clau:
Les 3 erres: Reduir, Reutilitzar i
Reciclar.

Resum:
L'única manera de resoldre el
conflicte ambiental que
representen els residus és que
cadascú de nosaltres modifique
els seus hàbits de vida i intente
seguir la regla de les 3 erres:
reduir, reutilitzar i reciclar.

La generació de residus sembla un
problema ambiental inevitable derivat
de la nostra forma de vida; no obstant
això, cada persona individualment pot
contribuir a solucionar-lo. Per a fer-ho,
cal canviar un poc els hàbits i seguir
una regla molt senzilla: La regla de les
tres erres:

1. Reduir la quantitat de residus que
produïm eliminant envasos no
necessaris, per exemple, fent un ús
responsable de les bosses que t'ofereixen
als comerços, si portes la teua pròpia
motxilla evites que una bossa de plàstic
es convertisca en un residu.

2. Reutilitzar de nou un producte abans
de considerar-lo com un residu, per
exemple, utilitzant les camisetes velles
com a draps de neteja, llandes de refresc
com a portallapis, les fotocòpies per a
prendre apunts en brut o usant les
bosses dels comerços diverses vegades.

3. Reciclar, en sentit estricte, és introduir
de nou els materials en el procés de
producció, per exemple, fonent les
llandes per a utilitzar de nou l'alumini
i l'acer com a matèria primera.

Centrant-nos en els residus d'envasos
lleugers, en la taula següent es recullen
alguns consells habituals per a disminuir
el nostre impacte sobre el medi ambient:
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Activitats:

De 4 a 8 anys:
Farem un pòster que recorde a
tota la família la regla de les 3
erres. Amb aquest fi, escriu-la en
una cartolina amb lletres de colors
i deixa-la a la nevera amb l'ajuda
d'un imant… Mentre més bonic
et quede… millor!

De 9 a 12 anys:
En la taula 3 es donen alguns
consells per a reduir, reutilitzar i
reciclar els residus d'envasos que
generem -les tres erres-. Series
capaç de posar dos exemples més
de cadascun?

De 13 a 17 anys:
En grup, dissenyeu una enquesta
per a conéixer l'opinió i els hàbits
de reciclatge del veïnat. No ha de
tenir més de cinc preguntes perquè
siga ràpida de fer. Cada membre
del grup ha de passar l'enquesta
a cinc persones. Tracteu els
resultats conjuntament i intenteu
extraure algunes conclusions.

Taula 3. Alguns consells per a reduir, reutilitzar i reciclar
Hi ha una tasca més que pot
fer cadascú de nosaltres:

Educar i ensenyar
els que estan al
nostre costat.

Quan es tracte de residus, recorda la regla de les Tres Erres

1r Reduir, 2n Reutilitzar, 3r Reciclar

Reduir
l Evita els productes que tinguen molts embalatges i, quan pugues, compra
els productes a granel.

l Intenta comprar els productes en envasos de major capacitat i evita, si és
possible, els de format mini o individual. Intenta evitar, en particular, els
productes que es presenten en bosses o paquets més xicotets dins d'un de gran.

Reutilitzar
l Quan vages a comprar, porta les teues pròpies bosses o una motxilla. Evitaràs
malbaratar bosses de plàstic.

l Es poden fer objectes decoratius amb alguns residus, com ara arracades i
collars, caixes, quadres, moneders… només has de ser original i dedicar-li temps.

Reciclar
l Separa els residus que generes a la llar, classifica'ls segons el contenidor on
has de depositar-los. Quan consumisques algun producte pel carrer -refrescos,
brioxeria, etc.  fes-ho també!

l Utilitza una bossa del supermercat per a acumular els envasos lleugers a
casa. Quan estiga plena, li fas un nuc i, directament, al contenidor groc.

l Buida els envasos per complet perquè no desprenguen males olors mentre
els mantens a casa.

l Plega els brics i esclafa les botelles de plàstic i les llandes. Així ocupen
menys espai.

l No esperes a acumular molts envasos per a baixar-los al contenidor. Aprofita
el viatge quan vages a tirar la bossa de fem.
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5
Què
significa…?

Abocador: Lloc on s'aboquen els residus
que no poden ser valoritzats, per a
l'eliminació definitiva.

Compostatge: Transformació de la
matèria orgànica en adob o compost, a
través de la descomposició biològica.

Consum: Adquisició de béns i serveis.
La forma en què consumim té moltes
implicacions ambientals, per exemple,
mitjançant els residus que es generen.

Ecoembes: Societat anònima sense ànim
de lucre l'objecte de la qual és el disseny
de un Sistema Integrat de Gestió (SIG)
encaminat a la recollida selectiva i la
recuperació de residus d'envasos per al
posterior reciclatge i valorització.

Eliminació: Últim pas de la cadena de
gestió dels residus, quan aquests ja no
poden ser valorats. Generalment
l'eliminació es realitza per deposició
en un abocador o per incineració, sempre
en condicions que no posen en perill
la salut humana ni danyen el medi
ambient.

Envàs: Tot producte fabricat amb
materials de qualsevol naturalesa que
s'utilitze per a contenir, protegir,
manipular, distribuir i presentar
mercaderies.

Estació de transferència: Infraestructura
destinada al traspàs dels residus des
dels camions de recollida -més xicotets
i adaptats a agafar els contenidors- a
altres camions majors.

Impacte ambiental: Efectes i
conseqüències sobre el medi ambient,
generalment negatius, de qualsevol
acció efectuada per ésser humà.

Matèria orgànica: Matèria de què estan
constituïts els éssers vius i, per això,
els aliments. Té una gran utilitat com
a adob agrícola, especialment si es
transforma en compost.

Reciclatge: Tractament i transformació
dels materials que componen els residus
per a introduir-los de nou en el sistema
industrial com a matèria primera. També
es coneix com a reciclatge l'acte de
separar selectivament els residus a la
llar i depositar-los als contenidors
específics segons el material de què
estan compostos.

Reducció: Disminució de la quantitat
de residus que generem.

Reutilització: Acte o operació pel qual
es dóna un nou ús a un producte abans
de considerar-lo un residu. Pot ser
reutilitzat amb el mateix fi per al qual
va ser dissenyat o per a algun altre.

Tractament i valorització: Processos
pels quals s'extrauen dels residus
aquells materials que poden tenir encara
un valor o se n'obtenen altres productes
derivats.

Valorització: Procés pel qual es permet
l'aprofitament dels recursos continguts
en els residus, per exemple, recuperant
els materials per al reciclatge,
compostant la matèria orgànica i, fins
i tot, obtenint energia elèctrica
mitjançant la valorització energètica.
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Tallers Índex de continguts

Activitats de 4 a 8 anys

Activitat 1. Contacontes
Activitat 2. Cada envàs al seu lloc
Activitat 3. Saps què són els envasos lleugers?
Activitat 4. Manualitats amb envasos

Activitats de 9 a 12 anys

Activitat 1. La recollida dels residus
Activitat 2. Residus innecessaris
Activitat 3. Decàleg del bon consumidor
Activitat 4. Entrevista al tècnic o regidor de medi ambient
Activitat 5. Visita a una planta de selecció d'envasos

Activitats de 13 a 17 anys

Activitat 1. Els residus en la premsa
Activitat 2. Un estudi sociològic
Activitat 3. Conductes inadequades
Activitat 4. Quant recicles a casa?. Calcula la teua
aportació al medi ambient
Activitat 5. Dissenya una campanya d'educació ambiental

Annex 1.

Il·lustracions per a l'activitat “Cada envàs al seu lloc”





Activitat | 1

Els contes són una forma atractiva per a transmetre un missatge. És un recurs molt utilitzat en
educació ambiental i en aquesta activitat es proposa el seu ús per a introduir el concepte de
reciclatge i de recollida selectiva.

Objetius

l Explicar a través d'un conte el problema
ambiental que plantegen els residus, i
què implica introduir el reciclatge com
una de les vies de solució.

l Aprendre que els residus d'envasos
no són fem sinó que poden ser reciclats.

l Afavorir la creativitat i l'expressió
plàstica.

Metodologia

1. Narració interpretativa del text que
s'adjunta.

2. Reflexió en grup sobre el conte llegit
per a incidir en la problemàtica dels
residus i el reciclatge.

3. L'alumnat pot dibuixar algun dels
personatges o situacions que més els
haja agradat i reforçar així els missatges
enviats.

Materials

l Conte.
l Pintures de colors.
l Folis.

Contacontes

Contacontes

Les bosses de Gaia

Això era que un xiquet estava molt
preocupat pel medi ambient. Sabia -
perquè ho sentia constantment -que el
planeta estava en perill i que nosaltres,
els humans, n'erem els responsables.

Jaume, que així es deia el xic, encenia
el televisor i veia terribles amenaces
que el preocupaven. Veia, per exemple,
mars contaminats per petroli i s'entristia.
A l'estiu, veia com els incendis cremaven
muntanyes senceres i s'entristia.
-Què hi puc fer jo? -reflexionava- No
puc netejar els mars ni apagar els
incendis…

Sovint, preguntava als seus pares i als
professors pels problemes del món i
rebia centenars de respostes distintes:
la contaminació de l'aire, li deien
alguns; l'extinció dels animals, li
responien altres; el canvi climàtic,
suggeria la majoria; el soroll dels carrers,
contestaven uns pocs.
Després, Jaume preguntava què podia
fer ell per a solucionar-los i llavors li
contestaven una sola cosa:

-Res Jaume, encara eres molt xicotet.

Però aquesta resposta no el convencia.

Activitats de 4 a 8 anys



- Ha d'haver-hi alguna cosa que jo puga
fer  es repetia una vegada i una altra.

Un dia, mentre caminava pel carrer per
a fer un encàrrec, Jaume va veure una
velleta que portava moltes bosses.
Anava pantaixant per l'esforç però
somreia tant que Jaume es va quedar
mirant-la, aclaparat.

- Vols ajudar-me, fill?- li va dir l'anciana
fent-li l'ullet.

- Cla… clar -va respondre Jaume eixint
de sobte de la seua abstracció- Què he
de fer?

- Com? No saps el que faig? -li va
preguntar la velleta sorpresa-  Ajuda'm
a reciclar. Anem!

Jaume no sabia que era això de reciclar
però veient l'anciana tan atrafegada,
es va afanyar a agafar-li alguna de les
bosses que amb tant d'esforç
transportava. Algunes de les bosses
cascavellejaven en moure-les i pesaven;
altres, però, eren molt lleugeres, i n'hi
havia unes altres que feien una
coneguda olor de periòdic vell.

Mentre caminaven, l'anciana es va
presentar:

- Em diuen Gaia, sóc veïna teua i estic
molt contenta perquè per fi han posat
al barri contenidors per a recuperar els
residus d'envasos per a reciclar-los.
Jaume creia haver sentit aquesta paraula
abans, però mai no li havia prestat
massa atenció.

Gaia va explicar que havia estat molt
preocupada perquè veia que al barri es
produïen molts residus  “fem, els diu
la gent”  va dir , i perquè tots els residus
acabaven en un abocador.

- Açò em preocupa perquè als residus
hi ha molts materials que es poden
tornar a utilitzar i d'aquesta manera
no es perjudica tant el medi ambient
-va aclarir-. Per això, ara separarem
perquè després ho reciclen.

Jaume no acabava d'entendre la
importància que l'anciana donava als
residus, però estava tan intrigat que la
va deixar parlar i parlar sobre la
importància de reciclar el paper per a
evitar la tala d'arbres; de reciclar el
plàstic per a no malgastar el petroli; de
recuperar el vidre i l'alumini de les
llandes per a no haver d'obrir noves
mines i un muntó d'exemples més.

Passada una estona, el nostre
protagonista ja estava convençut.
- És veritat -es digué- es necessari
reciclar. I va llançar a Gaia la seua
eterna pregunta:

- Gaia… Què puc fer jo, per a reciclar?
Gaia va començar a riure, però en
comptes de contestar-li es va limitar a
anunciar que havien arribat fins als
contenidors de recollida selectiva.

- Ajuda'm un poc més, jove. D'aquestes
bosses que hem portat, les més lleugeres
contenen envasos de plàstic i llandes
i brics. Posa-les al contenidor groc.

Mentre Jaume obeïa, la velleta li va
explicar que d'aquesta manera
arreplegarien els envasos selectivament
i es podrien aprofitar els materials de
què estan fets.

- Ara, agafa les bosses més pesants.
Dins hi ha botelles i pots de vidre. Els
llançarem d'un en un al contenidor
verd. Així -va continuar la seua
explicació- es podrà arreplegar el vidre
selectivament i reciclar-lo.

- Per a acabar, ajuda'm a llançar aquests
papers vells al contenidor blau, però
assegura't que no hi llances res que no
siga paper o cartó. Ara, es fabricarà
paper reciclat i no caldrà talar tants
arbres.

Jaume va comprendre per fi el que era
reciclar i es va sentir bé per haver ajudat
Gaia, però encara li quedaven algunes
coses per resoldre.

- D'on venen els residus que acabem
de llançar; perquè els reciclen? -va
preguntar a l'anciana imaginant la
resposta.

- Són part dels residus que he produït
a casa al llarg de la setmana -va dir
Gaia- els he guardat per separat per a
portar-los als contenidors … i llavors
va donar a Jaume una idea que li va
encantar:

- Tu també pots fer-ho. Només has de
convéncer els teus pares perquè separen
selectivament els residus a casa… ja
has vist, una bossa per al vidre, una
altra per al paper i una altra per a la
resta d'envasos... Quan estiguen plenes,
ajuda'ls a baixar-les als contenidors de
recollida selectiva. Així, amiguet meu,
estaràs ajudant el planeta.

Jaume estava ben content. Per fi havia
trobat què podia fer ell… -i faré un poc
més que això- va assegurar a l'anciana
-una vegada per setmana, vindré a
ajudar-te amb les teues bosses-.

Gaia es va despedir rient com ho havia
fet tot el temps i Jaume se'n va anar
corrent a fer el seu encàrrec… que per
un moment havia oblidat per complet.



Activitat | 2

A les nostres llars es genera una gran varietat de residus que, sovint, ens resulta complicat
classificar adequadament. Amb aquesta activitat es pretén que els més menuts es familiaritzen
amb la necessitat de classificar i separar els residus a la llar, començant a treballar el concepte
a través dels residus d'envasos.

Objetius

l Familiaritzar-se amb l'existència de
distints tipus de contenidors i aprendre
quins residus poden depositar-se en
cada contenidor.

l Millorar la destresa manual i
familiaritzar-se amb el treball col·lectiu.

Cada envàs al seu lloc

Materials

l 3 cartolines de colors verds,
blau i groc.
l Fotocòpies de les figures de l'annex
1.
l Llapis de colors, punxons o tisores,
barra adhesiva i cinta adhesiva o
xinxetes.

Metodologia

1. Amb tres cartolines de colors es retalla
la figura dels tres contenidors de
recollida selectiva. (Si és possible, es
pot facilitar aquest treball per mitjà
d'una fotocòpia ampliada dels
contenidors de l'annex 1)

2. Les figures de l'annex 1 han de ser
fotocopiades i repartides -una per
alumne-. Els alumnes han de pintar els
envasos representats i puntejar o retallar
els marges seguint la línia de punts.

3. En grup, cal decidir quin envàs ha
de depositar-se en cada contenidor i
enganxar-los sobre els contenidors
retallats. El material resultant pot penjar-
se a la paret durant el temps que es
crega oportú per a reforçar els conceptes
apresos.

Activitats de 4 a 8 anys





Activitat | 3

Aquesta activitat és complementària a l'anterior, però introdueix com a novetat l'existència d'un
altre tipus de residus que no poden ser depositats als tres contenidors corresponents a envasos
lleugers.

Objetius

l Aprendre a distingir, de manera
divertida, els residus d'envasos lleugers
de la resta de residus.

l Familiaritzar-se amb l'existència de
distints tipus de contenidors i aprendre
quins residus poden depositar-se en
cadascun.

Metodologia

1. Fotocopiar la fitxa següent, una còpia
per alumne.

2. Individualment els alumnes han de
realitzar les activitats relatives als
envasos lleugers i la recollida selectiva
d'aquests.

Materials

l Fotocopies.

Saps què són els
envasos lleugers?

Saps què són els envasos lleugers?
1. Albert vol portar a reciclar els envasos, però no està segur de quins són
envasos lleugers i quins no. El pots ajudar? Ratlla els residus que no siguen
envasos lleugers.

Activitats de 4 a 8 anys



2. Lluïsa ha separat a casa un munt de residus per a reciclar, però ara no sap a quin contenidor els ha de depositar.
Ajuda-la unint cada residu amb el contenidor corresponent.



Activitat | 4

Una de les millors maneres per a no generar tants residus és donar-los una nova utilitat. Pots fer-ho
a través de múltiples manualitats, però recorda…. el primer pas és sempre netejar-los bé! Nosaltres et
proposem una manualitat que pots fer amb alguns residus d'envasos; en concret, un bric de llet i 8
envasos de iogurt. Farem un germinador de llavors.

Objetius

l Desenvolupar la creativitat i la destresa
manual.

l Introduir el concepte de reutilització
i reciclatge dels residus.

Manualitats amb envasos

Materials

l 1 bric de llet i 8 envasos de iogurt.
l Un poc de terra i grava.
l Cotó.
l Punxó i tisores.
l Llavors (llentilles o cigrons).

Metodologia

1. Neteja bé els envasos de iogurt i el
bric de llet. Si deixes restes d'aliments,
després faran mala olor.

2. Amb un punxó i molta atenció, fes
cinc o sis forats a la base dels gotets
del iogurt.

3. Retalla un dels costats més amples
del bric perquè quede una caixa oberta
i ompli-la fins a la meitat amb terra
perquè els gotets del iogurt queden bé
subjectes.

4. Introdueix els gotets en la caixa,
procurant que queden semisoterrats per
la terra.

5. Posa un poc de grava a cada gotet i,
damunt, un poc de cotó humitejat.

6. Col·loca les llavors (llentilles o cigrons)
sobre el cotó i posa la caixa en un lloc
solejat.

7. Assegura't que el cotó estiga sempre
humit i quan les llavors hagen germinat,
trasplanta-les a un test.

Activitats de 4 a 8 anys





Metodologia

1. Repartir els carrers del barri on s'ubica
el centre educatiu entre els diferents
alumnes amb l'ajuda d'un plànol, en
la mesura que siga possible, tenint en
compte el seu lloc de residència.

2. Cada alumne, acompanyat dels seus
pares, ha d'identificar i assenyalar sobre
una fotocòpia del plànol els llocs on hi
ha contenidors destinats a la recollida
selectiva, distingint entre els diferents
tipus.

3. Una vegada bolcada tota la informació
sobre un plànol comú, els alumnes, per
grups, han de dissenyar la ruta que
hauria de realitzar un camió per a la
recollida d'envasos lleugers; paper i
envasos de cartó, i envasos de vidre al
barri. Per a poder assajar les diferents
possibilitats, poden ajudar-se de paper
de transparència i retoladors delebles.

4. Es pot plantejar a manera de concurs.
Guanyarà el grup que dissenye les rutes
més curtes, mesurades amb una regla
sobre el plànol.

Materials

l Plànol del barri.
l Paper de transparéncies.
l Retoladors.

Activitat | 1

Els contenidors de recollida selectiva són la connexió principal entre la ciutadania i el sistema
de gestió dels residus. Són un dels elements del mobiliari urbà més importants i, malgrat això,
no es cuiden i respecten adequadament: s'embruten, es cremen, es bloqueja l'accés amb vehicles
o amb residus voluminosos, etc. Aquesta activitat pretén que els alumnes comprenguen que els
contenidors de recollida selectiva són l'inici del procés de gestió i que analitzen algunes de les
males pràctiques dels ciutadans.

Objetius

l Observar l'entorn pròxim i la seua
adequació a la gestió dels residus.

l Entendre la complexitat de la recollida
dels residus, en especial pel que fa al
disseny dels itineraris de recollida i a
la quantitat de contenidors que es
requereixen.

l Descobrir els recursos disponibles al
barri per a la recollida selectiva de
residus.

l Identificar algunes de les males
pràctiques dels ciutadans que dificulten
la recollida dels residus.

La recollida dels residus

Activitats de 9 a 12 anys





Activitat | 2

Reduir els residus generats és la primera regla per a millorar la gestió dels residus. Es pot
aconseguir, per exemple, evitant en la mesura que siga possible els productes amb un excés
d'embalatge. Aquesta activitat pretén que l'alumnat reflexione al respecte.

Objetius

1. Evidenciar la importància de la
generació de residus com a conflicte
ambiental, a la vista del volum generat
per les famílies dels alumnes en una
única compra.

2. Demostrar que generem una gran
quantitat de residus de manera
innecessària a través d'envasos que
rebutgem només introduir els productes
alimentaris a la llar.

3. Reflexionar sobre la participació
individual en la generació d'un conflicte
ambiental global.

4. Observar l'empaquetatge d'aliments
als comerços i reflexionar sobre les
conseqüències de les nostres decisions
com a consumidors, en particular, sobre
la forma i presentació en què comprem
cada producte.

Residus innecesaris

Activitats de 9 a 12 anys

Metodologia

1. L'alumnat ha d'acompanyar els seus
pares a la compra setmanal. En arribar
a casa, han de separar dels productes
comprats únicament els envasos i
embolcalls innecessaris per a conservar
els aliments (caixes que contenen altres
caixes o paquets, precintes, bosses de
plàstic, safates de poriexpan, etc.).

2. Han de portar aquests residus en
bosses de plàstic a l'aula, on es
classificaran segons el material i es
pesaran. S'han de sumar les quantitats
de tots els alumnes per a comprendre
la rellevància de l'aportació individual
a un problema global.

3. S'ha de fer la mitjana de residus
generats per cada membre de les famílies
participants i es calcula la quantitat
generada en un any per tots els alumnes
del col·legi.

4. Convé reflexionar sobre la quantitat
de residus generats de manera
innecessària a causa del model de
consum i la necessitat de recollida
selectiva a la vista dels volums generats.

5. Els residus s'han de depositar de nou
en bosses de fem i s'han de portar als
contenidors corresponents.

Materials

l Residus aportats pels alumnes.
l Bosses de fem.
l Bàscula.





Activitat | 3

El conflicte que representa la generació de residus no es resol únicament per mitjà del reciclatge, sinó
que cal prevenir la generació. Una forma senzilla és evitar en la mesura que es puga la compra de
productes que tinguen un envàs excessiu, per la qual cosa aquesta activitat pretén que els alumnes
reflexionen sobre les implicacions ambientals d'aquesta circumstància.

Objetius

l Comprendre, per mitjà de l'observació
i reflexió, les implicacions ambientals
del nostre model de consum pel que fa
a la generació de residus.

l Reflexionar sobre el sobreenvasament
amb què es presenten molts productes
al supermercat.

l Desenvolupar la capacitat d'extraure
conclusions després de l'observació.

Decàleg del bon consumidor

Activitats de 9 a 12 anys

Metodologia

1. Els alumnes han d'acudir a un
supermercat i a diverses botigues
d'alimentació per a anotar el mode en
què s'envasen i comercialitzen la fruita
i la verdura, la carn i l'embotit i el peix.

2. Individualment, han de reflexionar
sobre els residus que es generarien si
feren la compra en un o altre lloc.

3. A l'aula, s'ha de posar en comú aquesta
reflexió per a extraure conclusions
conjuntes.

4. Entre tots, es redactarà un decàleg del
bon consumidor que reculla bones
pràctiques per a evitar la generació
excessiva de residus.

Materials

l Quadern i bolígrafs.
l Pissarra i clarions.





Activitat | 4

La relació dels ciutadans amb els residus acaba normalment quan depositen la bossa de fem -o
de reciclatge- al contenidor. Encara que el procediment de gestió posterior es divulga i s'estudia
a l'aula, és difícil comprendre'l en el seu conjunt sense un contacte més pròxim. Amb aquest fi
es planteja la realització d'una entrevista al regidor o tècnic de medi ambient del municipi, a fi
de mostrar un vessant real i pràctic d'aquesta gestió.

Objetius

l Consolidar els conceptes apresos en
la unitat, a través de la seua translació
al cas concret del municipi.

l Desenvolupar habilitats de comunicació
i entrevista.

l Familiaritzar-se amb la figura de
l'ajuntament com a administració
pública.

Entrevista al tècnic o regidor
de medi ambient

Activitats de 9 a 12 anys

Metodologia

1. Des del centre educatiu s'ha de
concertar una reunió amb el regidor o
tècnic de medi ambient del municipi,
preferentment en el centre educatiu,
perquè els alumnes no s'hagen de
desplaçar.

2. Després d'explicar l'activitat, els
alumnes individualment han de redactar
algunes preguntes per al tècnic de medi
ambient o regidor, amb l'objectiu de
comprendre la gestió dels residus al
municipi.

3. S'han d'exposar aquestes preguntes
i, conjuntament, se n'han de seleccionar
i redactar 10 per a fer-li-les durant
l'entrevista. (És interessant enviar-li-
les prèviament perquè tinga les respostes
preparades).

4. S'entrevista el tècnic municipal i amb
les seues respostes es tracta de descriure
la gestió dels residus. En la mesura que
siga possible, convé que ens ajudem
d'una representació gràfica dels fluxos
de residus.

Materials

l Quadern i bolígrafs.
l Pisarra i clarions.

Exemple d’entrevista

1. Quins residus es recullen
selectivament al municipi?
2. Està prevista la recollida selectiva
d'alguna fracció més en el futur?
3. Quants contenidors hi ha per habitant
al municipi?
4. En general, els ciutadans fan un bon
ús dels contenidors?
5. Qui realitza la recollida dels residus?
És un servei municipal o es contracta
una empresa privada?
6. Quantes tones de residus es recullen
anualment? I de reciclatge?
7. Quant costa als ciutadans la recollida
de fem? I la recollida selectiva?
8. Hi ha ecoparc al municipi? On està?
Què s'hi recull?
9. On es porten els residus?
10. Hi ha un abocador de residus al
municipi?





Activitat | 5

Tal com queda explicat en l'activitat anterior, l'observació i l'experimentació directes ajuden a
consolidar el contingut teòric estudiat a l'aula. En el cas d'una visita a una planta de selecció, a
més, exerceix un poderós efecte d'educació ambiental.

Objetius

l Comprovar que la separació selectiva
dels envasos lleugers representa la
recuperació de materials per al seu
reciclatge.

l Observar el procediment de separació
d'envasos.

Visita a una planta de selecció
d’envasos

Activitats de 9 a 12 anys

Metodologia

1. Identificar la planta de selecció
d'envasos més propera al municipi i
concertar una visita.

2. Treballar amb els i les alumnes
l'esquema de la planta de selecció.

3. Visita a la planta. Els i les alumnes
han de tenir una fitxa de suport per a
la visita, que han d'emplenar
individualment.

4. Reflexió conjunta en l'aula.

Materials

l Fotocòpies de la fitxa de suport.
l Autobús.
l Autorització dels pares.



Visita a una planta de
selecció d'envasos
Fitxa de suport

Descripció de la planta.

Descripció dels residus que tracta

Procediments de la planta

Resultats de la planta: tones mensuals obtingudes

Ubicació

Nombre de treballadors

Tones mensuals
que entren en la
planta

Municipis als quals
s'ofereix servei

Data d’obertura

Superficie

Descripció dels
procesos per a la
separació
d'envasos

Alumini

Altres metalls

Altres materials

Rebuig

Envasos
de plàstic

Acer

Brics

Envasos de vidre

Altres qüestions d'interés

Entren en la planta molts materials que no haurien de fer-ho?

Què podem fer els ciutadans per a millorar el funcionament de la planta?



Activitat | 1

Les fonts d'informació actualitzades, particularment els mitjans de comunicació, oferixen una
perspectiva de veracitat als continguts tractats en l'aula. En aquesta activitat es proposa, per això,
treballar la recollida selectiva a través de les notícies aparegudes en premsa i se'n mostra una de
real, a manera d'exemple.

Objetius

l Evidenciar la rellevància dels residus
com a conflicte ambiental a través del
seu tractament en els mitjans de
comunicació.

l Introduir un element d'actualitat per
al treball en l'aula.

Metodologia

Es treballa una notícia apareguda en
premsa a manera de comentari de text,
per a relacionar els seus continguts amb
els conceptes apresos en l'aula.

Materials

Fotocòpies de la notícia.

Els residus en la premsa

Activitats de 13 a 17 anys

Els valencians estan “bastant conscienciats” respecte
del reciclatge, ja que el 52 per cent recicla habitualment
tot tipus de residus d'envasos, des de paper, fins vidre,
envasos de plàstic i piles. No obstant això, un 20 per
cent recicla "tot a excepció de les piles", un 3,3 per
cent confessa que no sol reciclar i la resta recicla
"només" paper, o vidre, o plàstic.

Així es desprén d'un estudi elaborat per la Unió de
Consumidors de la Comunitat Valenciana, entitat que
ha realitzat una enquesta per a conéixer els hàbits dels
ciutadans de la ciutat de València relacionats amb el
reciclatge, com també la ubicació dels diferents
contenidors. En aquest sentit, ha tingut també en
compte la proximitat al seu domicili de qualsevol tipus
de contenidors, ja que en alguns casos aquest fet pot
facilitar el reciclatge.

D'aquesta manera, l'anàlisi revela que un 46 per cent
dels entrevistats manifesta que té "prop" del seu
domicili tot tipus de contenidors, mentre que un 37,7
per cent declara que tenen prop tot tipus de contenidors,
"a excepció dels de piles" i la resta dels ciutadans diu
tenir a prop "només alguns" contenidors.

Finalment, durant l'enquesta es va preguntar si els
contenidors estan plens o buits, i en un mateix
percentatge, un 29,5 per cent, van indicar que "sempre"
estan plens o buits els contenidors pròxims als seus

domicilis. Un 41 per cent va manifestar que "només
alguns estan plens", i d'aquests últims, els que en més
ocasions estan plens són els de paper i plàstic, van
concloure.

Las Provincias 02/04/08

Més de la meitat dels valencians
reciclen habitualment





Activitat | 2

La recollida selectiva dels residus requereix necessàriament la implicació de la ciutadania, perquè
és aquesta qui ha de separar els seus residus a la llar i depositar-los selectivament als contenidors
corresponents. És per aquest motiu que un dels objectius d'Ecoembes és l'Educació Ambiental, a
través de campanyes de divulgació i moltes altres activitats.
Per a estudiar el grau de conscienciació i implicació de la ciutadania amb el problema dels residus
i poder dissenyar campanyes reeixides, Ecoembes realitza estudis sociològics.
En aquesta activitat realitzarem un estudi sociològic sobre la gestió dels residus a les llars i la
percepció social sobre el conflicte que impliquen els residus.

Objetius

l Conéixer la percepció de la ciutadania
sobre el conflicte ambiental que
representen els residus i el grau de
coneixement que tenen sobre els
diferents tipus d'envasos i la forma
correcta de gestionar-los.

l Avaluar les conductes i els costums
de la població i identificar les mancances
d'informació respecte de la separació
selectiva de residus.

l Familiaritzar-se amb les operacions
estadístiques senzilles i amb la
interpretació dels sondejos d'opinió.

Un estudi sociològic

Activitats de 13 a 17 anys

Metodologia

L'estudi sociològic s'ha de fer de manera
conjunta entre tot el grup. Amb aquest
fi, cada alumne es responsabilitza de
passar una enquesta -se'n proposa un
model- a dues persones del seu entorn
familiar.

Els resultats s'escruten en l'aula a mà
alçada i la informació es tracta
estadísticament. Cada alumne elabora
individualment un informe interpretatiu.

Materials

l Model d’enquesta.
l Calculadora.



Presentació:

Hola, sóc ________________________________, estic elaborant un estudi sociològic sobre els

residus que generem a casa, per a una activitat escolar. Us importaria respondre unes preguntes?

Només serà uns minuts.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preguntes:

1. Sabríeu indicar-me quants tipus de contenidors podem trobar al carrer?

Sí ® No ®

En cas afirmatiu, podríeu enumerar-los?

(No suggerir respostes, però marcar les que l'entrevistat identifica)

Envasos de vidre ® Envasos de cartó i paper ® Envasos lleugers ®

Matèria orgánica i resta ® Piles ® Enderrocs ®

2. Considereu que els residus són un problema ambiental en l'actualitat?

Sí ® No ®   No sap / no contesta ®

Creieu que ho seran en el futur?

Sí ® No ®   No sap / no contesta ®

3. Considereu el reciclatge com? (llegir les opcions i escollir-ne només una)

® Una cosa necesària en la qual tots ens hem d'implicar.

® Un problema que han de resoldre només les administracions públiques.

® Una cosa innecessària, perquè els residus no són un problema.

® No sap / no contesta

4. Coneixeu el símbol del Punt Verd?

Sí ® No ®

Sabríeu explicar el que significa?

Sí ® No ®

En cas afirmatiu, sol·licitar una explicació. És correcta? Sí ® No ®

En cas negatiu o explicació incorrecta, explicar a l'entrevistat el significat del Punt Verd.

5. Utilitzeu habitualment aquests contenidors?

Sí ® No ®

En cas afirmatiu, indiqueu quins?

(No suggerir respostes, però marcar les que l’entrevistat identifica)

Envasos de vidre ® Envasos de cartó i paper ® Envasos lleugers ®

Matèria orgànica i resta ® Piles ® Enderrocs ®

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Caracterizació de l’entrevistat:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Edat ______________
Sexe ______________
Home ®  Dona ®

Nivell d’estudis

Sense estudis ® Educació bàsica (EGB, ESO, Cicles formatius de grau mitjà) ®

COU-Batxillerat-Cicle formatiu superior ® Diplomatura ® Enginyería/ Llicenciatura ®

Doctor/ Formació postgrau ®

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Model d’enquesta



Activitat | 3

Encara que semble fàcil, la gestió dels residus no és una qüestió senzilla. Molta gent no sap quins
residus ha de depositar en cada contenidor i molta altra fa cas omís de les recomanacions per a
una gestió correcta dels residus.
En aquesta activitat imaginarem que som els responsables de la gestió dels residus al nostre
municipi. Una de les nostres tasques consisteix a identificar quines són les males pràctiques de
la ciutadania, per a després prendre les mesures d'educació o de sanció que corresponga.

Objectius

l Identificar les males pràctiques en
la gestió dels residus dutes a terme per
la població del nostre municipi.

l Comprendre les dificultats de gestionar
els residus correctament quan la
ciutadania no assumeix la seua part
de responsabilitat.

Conductes inadequades

Activitats de 13 a 17 anys

Metodologia

En grups de tres o quatre persones,
recorreu el vostre barri tractant
d'identificar males pràctiques en la
gestió dels residus. Podeu ajudar-vos
d'una càmera digital per a enregistrar
les incidències que trobeu.

Sigueu crítics i imaginatius… hi ha
moltes coses que es poden fer malament,
per exemple, depositar residus en
contenidors inadequats, abandonar
residus fora dels contenidors, etc.

Tracteu de classificar les incidències
que trobeu i poseu-les en comú en
classe, si és possible, basant-vos en les
fotografies que pugueu fer.

Materials

l Càmera fotogràfica.





- 0,1 Kw/h

- 0,03 Kw/h

49,5 litres d’aigua 0,9 Kw/h

17 litres d’aigua 0,315 Kw/h

12 litres d’aigua 0,225 Kw/h

40 litres 0,1 Kw/h

10 litres 0,005 Kw/h 5 g de petroli

Activitat | 4

El reciclatge genera beneficis ambientals com ara l'estalvi d'aigua, energia i matèries primeres o
la reducció d'emissions contaminants, disminució de la quantitat de residus en abocadors, etc.
Detallant quins són els beneficis de reciclar un objecte aïllat, podem fer-nos una idea de la magnitud
real de la nostra aportació al medi ambient si ens impliquem en una gestió adequada dels residus
que generem.

Objectius

l Mostrar la importància de l'actitud
personal en la gestió dels residus, a
través de l'estalvi d'aigua, energia i
matèries primeres.

Metodologia

1. Els alumnes han d'anotar els residus
que han reciclat a sa casa en el transcurs
d'una setmana.

2. Es calcularà, amb l'ajuda de la taula
següent, els estalvis generats d'aigua,
energia i matèries primeres.

3. S'ha d'extrapolar a l'estalvi generat
per tota la classe en una setmana i en
tot un any.

4. Convé reflexionar sobre la importància
de la contribució individual a la
resolució dels conflictes ambientals
mitjançant el reciclatge.

Materials

l Calculadora.

Quant recicles a casa? Calcula la
teua aportació al medi ambient

Activitats de 13 a 17 anys

Amb la següent taula pots fer una estimació del que aportes al medi ambient,
en forma d'estalvi d'aigua, energia i matèries primeres, en funció dels envasos
que recicles. Agafa paper i llapis...i una calculadora

Element reciclat Estalvi d’aigua Estalvi d’energia Estalvi de matèria
primera

1 botella de vidre 330 grams
de sílice

1 flascó de vidre 110 grams
de sílice

1 periòdic (200 g) 0,003 arbres

1 caixa de cartó
xicoteta

0,001 arbres

10 folis (50 g) 0,0007 arbres

1 botella de plàstic
(200 g)

100 g de petroli

1 envàs de iogurt
(10 g)

1 llauna d’alumini
(30 g)

2,7 litres 0,45 Kw/h 120 g de bauxita





Activitat | 5

En aquesta activitat imaginarem que som els responsables de la gestió dels residus al nostre
municipi. Una de les nostres tasques consisteix a identificar quines són les males pràctiques de
la ciutadania, per a després prendre les mesures d'educació o de sanció que corresponga.

Objetius

l Sensibilitzar sobre la necessitat de
la recollida selectiva dels envasos, tant
als alumnes com al seu entorn familiar.

l Introduir alguns conceptes relacionats
amb la comunicació i l'educació
ambiental.

l Fomentar la planificació en el treball
i el treball en grup.

Dissenya una campanya
d'educació ambiental

Activitats de 13 a 17 anys

Metodologia

1. Després d'explicar breument la
filosofia de l'educació ambiental, es
distribueixen els alumnes per grups de
treball i han de planificar una campanya
d'educació ambiental. Amb aquest fi
poden ajudar-se de les fites següents:
A. Definir l'objectiu de la campanya
d'educació ambiental.
B. Identificar el públic objectiu i
caracteritzar la seua relació amb el
conflicte de treball.
C. Especificar de manera concisa el
missatge que es pretén transmetre.
D. Dissenyar els canals d'informació que
s'utilitzaran, les activitats que es faran,
etc.
E. Concretar els recursos materials
necessaris per a portar a terme la
campanya.
F. Establir un cronograma sobre el qual
efectuar la campanya.
G. Determinar un mètode d'avaluació
del grau de compliment de l'objectiu
inicial.
2. Exposar a la classe les diferents
propostes, i justificar cadascuna de les
decisions preses.
3. En funció de la predisposició del
centre educatiu i de la disponibilitat
de temps, es pot plantejar posar en
marxa alguna de les campanyes.





Annex | 1 Ilustracions per a l’activitat
“Cada envàs al seu lloc”




