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La preocupació pel medi ambient s’ha desenrotllat de forma destacada en les 
últimes dècades. S’han realitzat molts avanços en matèria de legislació i de 
regulació i control dels processos que poden portar associats perjuís per al 
medi natural, s’ha incrementat la conscienciació ciutadana i la responsabilitat 
social del sector empresarial i s’ha inclòs la variable ambiental dins dels 
processos de disseny dels productes, entre moltes altres coses.

No obstant això, a pesar dels molts esforços realitzats el problema dels 
residus continua sent un assumpte per resoldre. L’extensió del consum 
com a valor en la societat, la ràpida aparició de noves necessitats i nous 
productes associats i el descobriment i l’aplicació de nous materials dificulten 
enormement la solució satisfactòria d’este conflicte ambiental encara que 
moltes i imaginatives mesures estan desenrotllant-se per a abordar de forma 
eficient la gestió dels residus que generem.

L’èxit de totes les mesures adoptades depén, en gran manera, del generador 
dels residus i de la seua implicació en la gestió. Conscients d’això, des de 
la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat 
Valenciana, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i la 

elèctrics i electrònics que operen a la Comunitat Valenciana, es promouen 
campanyes i actuacions destinades a la conscienciació i sensibilització de 
la població segons tipus de residu. Es va començar amb el vidre i el paper 
i cartó, després els residus d’envasos lleugers i les piles. Ara és el torn 
d’un altre tipus de residus, els residus d’aparells elèctrics i electrònics, que 
constituïxen aproximadament el 5% del total dels residus generats en les 
nostres cases, però el percentatge dels quals s’estima, amb tota probabilitat, 
que augmenten en els pròxims anys.

El sistema de gestió d’estos residus ja està operatiu a la Comunitat 
Valenciana des de fa alguns anys a través dels diferents sistemes integrats 
de gestió anteriorment mencionats. Està preparat el sistema d’identificació 
dels aparells, s’han establit els canals d’arreplega i transport i ja es disposa 

usuaris s’habituen al protocol de recollida selectiva i en facen ús, per a la 
qual cosa la comunicació i l’educació són elements clau. Sobre la premissa 
que la comunitat educativa té un protagonisme fonamental com a canal 
d’informació i educació d’un sector de població clau, el present manual ha 
sigut elaborat sota este marc i amb esta intenció.

Honorable Sra. Isabel Bonig 
Trigueros
Consellera d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient
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Durant els quasi  sis anys que porta funcionant OfiRaee, plataforma informàtica 
que coordina el conjunt de Sistemes Integrats de Gestió dels residus d’aparells 
elèctrics i electrònics (RAEE) de la Comunitat Valenciana, no podem ressenyar 
més que satisfacció per la tasca  realitzada. Considerem un gran èxit el fet que 
l’arreplega selectiva dels RAEE s’estiga instaurant com un costum més entre la 
població; quelcom que no podríem dur a terme sense la coresponsabilitat de tots 
els agents implicats: ciutadans, indústria, empresaris productors d’aparells elèc-
trics i electrònics i, per descomptat, la implicació de la Generalitat Valenciana i 
entitats locals.

Ens sentim orgullosos de la consolidació de l’arreplega selectiva de RAEE i, per 
això, volem agrair a la ciutadania valenciana i a la Generalitat l’esforç realitzat. 

Actualment OfiRaee compta amb 813 entitats locals adherides a nivell nacional, 
55 de les quals pertanyen a la Comunitat Valenciana. Açò ha portat a finançar 
l’arreplega selectiva de les 1.600 tones de RAEE depositades en el present any 
en els més de 167 punts d’arreplega municipal selectiva distribuïts en la comu-
nitat autònoma.

És també obligat destacar la importància de la Plataforma Informàtica de Co-
ordinació Logística per a la Gestió dels RAEE, punt de trobada i coordinació de 
tots els principals agents que participen en el reciclatge: els Sistemes Integrats 
de Gestió (SIG), els Ens locals i els Punts Nets. D’esta manera s’optimitzen recur-
sos, s’homogeneïtza la informació, es facilita la facturació dels ens locals als SIG 
i es resolen amb major eficàcia les possibles incidències. 

l’objectiu de continuar millorant i fer més eficaç la gestió del reciclatge dels 
residus d’aparells elèctrics i electrònics; i aconseguir, entre altres factors, que 
no augmenten els abocadors, que s’estalvie energia, i  que disminuïsquen les 
emissions de CO2. 

Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Infraestructures, Territo-
ri i Medi Ambient, perquè es continuen duent a terme campanyes de conscienci-
ació com les que en els últims anys es realitzen ininterrompudament per a la co-

en materials com la present publicació.

La realització de campanyes educatives és una de les funcions fonamentals 
d’OfiRaee. I és que els més joves són els grans prescriptors del reciclatge en les 
seues llars i és fonamental que estiguen ben informats i educats en la matèria 
des de la infància. Per això, esperem que la publicació  “Els residus d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics. Manual del Professorat” siga una eina que contribuïsca 
a esta labor.
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Davant de la pregunta què és un residu?, la pràctica totalitat dels ciutadans 
sabríem donar-li resposta simplement fent un breu repàs al dia a dia de les 
nostres llars o centres de treball.

Conscients de la problemàtica mediambiental que suposa la generació 
de residus i, en especial, d’aquells que han entrat en els últims anys a les 
nostres llars en forma d’aparells elèctrics i electrònics, la pregunta que 
verdaderament hauríem de fer-nos és hi ha alternatives per a evitar l’impacte 
ambiental dels residus sobre el medi ambient i la possibilitat de reduir al 
màxim la quantitat de què siguen finalment destinats a abocador?

En la busca de respostes a esta última qüestió i el seu acostament a la 
comunitat educativa, recau precisament l’objecte del present manual, que, 
d’una banda, pretén abordar els principals aspectes que han de ser coneguts 

residus, i per un altre, i de forma específica, en aquelles conductes i accions 
necessàries per a poder parlar d’una eficient gestió dels residus d’aparells 
elèctrics i electrònics, coneguts a través de les sigles RAEE.

Encara que s’ha avançat enormement en este assumpte, la veritat és que no 
totes les persones comprenen la importància que la seua gestió individual 
representa en relació amb els residus d’aparells elèctrics i electrònics, ni han 
aprés encara que hi ha diferents alternatives per a desprendre’ns d’estos 
seguint criteris de protecció del nostre entorn. És evident que es requerixen 
més activitats d’informació, de conscienciació, de sensibilització o, en 
definitiva, d’educació ambiental.

currículum escolar tant de manera directa a través d’algunes de les matèries 
com de manera transversal a totes estes i, fins i tot, en el funcionament del 
mateix centre. L’àmbit escolar oferix 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 este manual.

PRESENTACIÓ
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MARC EDUCATIU

ELS RESIDUS 
EN L’EDUCACIÓ 
INFANTIL

El currículum de l’Educació Infantil està 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 cada una de les àrees curriculars.

La generació dels residus i la seua gestió apareix reflectida tant de manera 
directa com indirecta en el contingut que el reial decret establix 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”.

Este objectiu està desglossat a través de l’àrea curricular: “La convivència amb 
els altres i el descobriment de l’entorn” entre els objectius del qual està “Valorar 
la importància del medi natural i de la seua qualitat per a la vida, manifestant 
actituds de respecte i atenció”.

Entre els continguts detallats per a esta àrea, ressalten, a continuació, aquells 
sobre els quals se centra este manual:

Extracte dels continguts educatius de l’àrea: “La 
convivència amb els altres i el descobriment de 
l’entorn”

2.2. El món dels sers vius:
i) Participació activa en la resolució de problemes mediambientals. 
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 
seues característiques i de la seua utilització.
e) Materials habituals que s’usen en les activitats quotidianes.

g) Actitud de compartir joguets i objectes del seu entorn familiar i 
escolar.
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L’Educació Primària és una etapa educativa centrada en el desenrotllament 
evolutiu físic, sensorial i psíquic de l’alumnat. Els xiquets i les xiquetes de sis 
a dotze anys tenen una àmplia capacitat i interés per desentranyar les interre-
lacions dels elements que componen el seu entorn -que, d’altra banda, patix al 
llarg de l’etapa un procés clar d’expansió-. Els objectius d’esta etapa estan arre-
plegats en el Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el 
currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. Dos d’estos poden 
ser treballats a través d’este manual. En concret: 

i) Conéixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de la Comuni-
tat Valenciana, i situar-lo sempre en el context nacional, europeu i universal, 
així com les possibilitats d’acció i atenció d’este. Iniciar-se, així mateix, en el 
coneixement de la geografia de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i univer-
sal.

n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la Comunitat Va-
lenciana, dins del context històric, social i lingüístic propi, així com participar 
en la seua conservació i millora.

L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural s’ocupa, precisament, 
de satisfer estes necessitats. Alguns dels seus objectius estan íntimament re-
lacionats amb la generació de residus com a conflicte ambiental i amb els me-
canismes establits per a la seua gestió. 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, valo-
rar-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 estos coneixements a la comprensió d’altres moments 
històrics.

11. Conéixer i valorar el patrimoni natural, històric i cultural de la Comunitat 
Valenciana, així com el d’Espanya, respectar la seua diversitat i desenrotllar 

-
vació 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.

ELS RESIDUS 
EN L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA
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Els continguts d’esta àrea estan detallats segons el cicle. A continuació es 
mostra un extracte dels continguts de l’etapa sobre els quals s’han redactat els 
continguts i les activitats del manual del professorat:

Primer cicle

Bloc 6. Matèria i energia

segons els criteris elementals.

energètic i protecció del medi ambient.

Segon cicle

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació

deteriorament i regeneració.

la Comunitat Valenciana. Procediments de conservació dels espais 
naturals i espècies.
Bloc 6. Matèria i energia

determinats problemes mediambientals.

Tercer cicle

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació

naturalesa i les seues conseqüències.
Bloc 4. Persones, cultures i organització social

l’empresa.

desenrotllament tecnològic: paper, pintures, fibres, plàstics, ceràmiques 
i aliatges. Principals usos i aplicacions en distintes activitats de la 
societat actual.
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En l’Educació Secundària Obligatòria es tracten de manera específica els con-
flictes originats per la relació del ser humà amb el seu entorn i, entre estos, 
es ressalta la generació i la gestió dels residus com un dels més evidents. A 
la Comunitat Valenciana, els objectius d’esta etapa estan determinats en el 
Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum 
de l’Educació Secundària Obligatòria, entre el qual es destaca pel seu caràcter 
orientador del manual el següent:

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

Tal és la importància d’este objectiu, que es treballa en tres matèries distintes, 
alguns dels objectius i dels continguts d’estes s’extracten a continuació:

Ciències de la Naturalesa

Objectius:
3. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de les 
Ciències de la Naturalesa per a interpretar els fenòmens naturals, 
i per a analitzar i valorar les repercussions de les aplicacions i 
desenrotllaments tecnocientífics.
9. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements provinents 
de les Ciències de la Naturalesa per a satisfer les necessitats humanes 
i participar en la necessària presa de decisions entorn de problemes 
locals i globals als quals 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 hui la humanitat i la necessitat de busca 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

humana en els ecosistemes. Anàlisi crítica de les intervencions 
humanes en el medi.

ambiental a la Comunitat Valenciana.

conductes solidàries i respectuoses amb este.

ELS RESIDUS 
EN L’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA
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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 donades entre 
estos i les que els grups humans establixen a l’utilitzar l’espai i els seus 
recursos, i valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, polític 
i mediambiental. 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

interaccions: riscos naturals, degradació i polítiques correctores. 
Problemàtica de la Comunitat Valenciana. Presa de consciència de les 
possibilitats que el medi oferix i disposició favorable per a contribuir al 
manteniment de la biodiversitat i a un desenrotllament sostenible.

Continguts del tercer curs
Bloc 2. Activitat econòmica i espai geogràfic

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

de sostenibilitat. Disposició favorable per a contribuir, individualment i 

humà de forma equitativa i sostenible.

Tecnologia

Objectius

fenomen tecnològic, tant pel que fa a les condicions socials com pel 
que fa a les conseqüències socials i ambientals.

Continguts del tercer curs
Bloc 9. Tecnologia i societat

tecnològic. Contaminació. Esgotament dels recursos energètics i de les 
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Continguts del quart curs
Bloc 7. Tecnologia i societat
 Desenrotllament històric de la tecnologia. Fites fonamentals: revolució 
neolítica, revolució industrial i acceleració tecnològica del segle XX.

normalització en els productes industrials.

d’hàbits que potencien el desenrotllament sostenible.

D’altra banda, a la Comunitat Valenciana els estudiants poden cursar diverses 
matèries optatives en què els residus apareixen tractats com a part del con-
tingut didàctic. Estes matèries estan arreplegades en l’Orde de 27 de maig de 
2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives 
en l’Educació Secundària Obligatòria, de la qual es poden extraure els contin-
guts següents:

Taller de disseny

Objectius
2. Coneixement en la interacció del ser humà amb el seu medi ambient, 
ja que cada vegada estan més presents en qualsevol disseny els 
problemes derivats de l’impacte mediambiental, el control energètic, el 
reciclatge i altres factors fonamentals per a preservar un equilibri en 
el nostre ecosistema.

Continguts
2. El món del disseny

joguets trencats o que no funcionen…).
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Taller de tecnologies

Objectius
3. Analitzar objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu 
funcionament, conéixer els seus elements i les funcions que realitzen, 
reflexionar sobre les condicions fonamentals que han intervingut en 
el seu disseny i construcció i valorar les repercussions que ha generat 
la seua existència, sobretot la influència sobre la societat i el medi 
ambient.

Continguts
Bloc: saber pensar tecnològic i saber fer tècnic

al final: matèries primeres, recursos, productes obtinguts, 
comercialització, rebutjos i abocaments.

Educació mediambiental

Objectius
3. Comprendre la complexitat del medi ambient natural i el creat 
per l’home, resultat este últim de la interacció dels factors biològics, 
fisicoquímics, socials, econòmics i culturals, i la interacció existent entre 
la humanitat i la naturalesa.
4. Prendre consciència que el desenrotllament de la ciència i de la 
tecnologia implica una gran capacitat de transformació tal que pot 
portar a un deteriorament irreversible del medi natural.
5. Ser conscients dels greus problemes mediambientals que la humanitat 
ha generat: superpoblació, balafiament d’energia i altres recursos, 

d’espècies, calfament global, efecte d’hivernacle, etc., i adquirir una visió 
elemental de la relació entre el medi ambient i el desenrotllament, en el 
context de l’actual divisió entre països rics i pobres

Continguts
2. Incidència de l’espècie humana en el medi natural. Grans problemes 
ambientals dels nostres dies.

Estudi de possibles solucions als problemes ambientals:
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ELS RESIDUS EN 
EL BATXILLERAT

En el Batxillerat es treballa profundament sobre el medi ambient a través de 
diverses matèries. Segons el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’establix l’estructura del batxillerat i es fixen les seues ensenyances míni-
mes, els residus s’estudien en dos matèries a través dels continguts següents:

Ciències per al món contemporani

4. Cap a una gestió sostenible del planeta:

la pèrdua de biodiversitat. El canvi climàtic.

incrementen els riscos.

Principis generals de sostenibilitat econòmica, ecològica i social. Els 
compromisos internacionals i la responsabilitat ciutadana.

5. Noves necessitats, nous materials:

de materials: control dels recursos.

corrosió. El paper i el problema de la desforestació.

esgotament de materials i aparició de noves necessitats, des de la 
medicina a l’aeronàutica.

Noves tecnologies: la nanotecnologia.

reutilització i reciclatge. Fems.

Ciències de la Terra i mediambientals

6. La gestió del planeta:

l’estat del planeta. Sostenibilitat.
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Els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics. Manual del Professorat és un 
recurs didàctic amb una doble perspectiva. D’una banda, pretén facilitar al 
professorat continguts teòrics i pràctics per a tractar els residus dins de l’aula, 
sota el marc establit en el currículum escolar. D’una altra, el manual tracta 
d’oferir una alternativa per a activitats extracurriculars com podrien ser les 
jornades o setmanes del medi ambient que es duen a terme en molts centres 
escolars. 

Així doncs, el manual proposa continguts i activitats que poden ser treballats 
en múltiples matèries, per la qual cosa no se circumscriu únicament a l’àrea 
de les Ciències Naturals. Sota el fil conductor dels residus, i en particular els 
residus d’aparells elèctrics i electrònics, el manual conté elements propis de 
la Història i la Geografia, la Química i la Física i, per descomptat, les Ciències 
Mediambientals.

El document està dividit en dos grans blocs. La primera part és fonamental-
ment teòrica, encara que conté també algunes activitats que pretén coadjuvar 
l’alumnat en l’assimilació dels conceptes. Els continguts són excessius per a 
l’Educació Primària i potser també per al primer cicle de l’Educació Secun-
dària, però està ideat perquè el professorat extraga el que crega oportú. Per a 
facilitar esta tasca s’oferix una síntesi en cada apartat, així com una relació 
dels conceptes clau.

La segona part està organitzada en fitxes de treball fotocopiables, agrupades 
per nivells acadèmics. Algunes d’estes estan dissenyades per a ser integrades 
en el pla de classe de forma directa i altres ho estan per a ser treballades sota 
el marc de treball proposat en la esta guia. Queda, com és lògic, a criteri del 
professor, la metodologia més apropiada per a treballar esta unitat didàctica, 
així com el seu abast i la importància en el programa educatiu.

PRESENTACIÓ 
DE MATERIALS
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OBJECTIUS
Objectius cognitius

Este manual té com a principals 
objectius cognitius, que l’alumnat 
siga capaç:

De comprendre les raons per les  ü
quals els residus constituïxen un 
conflicte ambiental.
D’analitzar les causes de  ü
l’augment progressiu en la 
quantitat de residus generada 
i establir una relació entre la 
forma de vida i de consum i la 
generació de residus.
De comprendre els conceptes de  ü
reducció, reutilització i reciclatge 
i els beneficis ambientals que 
reporten.
D’identificar els diferents tipus de  ü
residus generats en la llar i, en 
particular, els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics.
De diferenciar entre bones i  ü
males pràctiques de gestió dels 
residus d’aparells elèctrics i 
electrònics en la llar, així com 
les alternatives disponibles per a 
desprendre’s d’estos. 
De seqüenciar les distintes fases  ü
del sistema de gestió dels residus 
d’aparells elèctrics i electrònics.

Objectius actitudinals

En relació amb l’actitud dels 
alumnes i de les alumnes, els 
continguts i les activitats d’este text 
estan dissenyats per a coadjuvar a:

Desenrotllar una actitud  ü
reflexiva sobre el mateix consum 
i la generació de residus que 
comporta.

Apreciar els comportaments  ü
que impliquen la reducció dels 
residus generats, la reutilització 
dels productes i el reciclatge dels 
materials, en atenció als seus 
beneficis mediambientals.
Valorar la importància de la  ü
mateixa conducta respecte 
als residus en el context d’un 
problema global comú.

Objectius procedimentals

Pel que fa als procediments, el 
manual té com a principals objectius 
que l’alumnat aprenga a:

Iniciar hàbits de reducció i  ü
separació selectiva dels residus 
generats en la llar. 
Separar els residus d’aparells  ü
elèctrics i electrònics en la llar i 
desprendre’s d’estos a través dels 
canals establits a l’efecte.
Estendre la cultura del reciclatge  ü
en el seu entorn pròxim (família, 
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1

Conceptes clau: 
residus, gestió dels residus, impacte 
ambiental, recollida selectiva, 
tractament, eliminació, valoració 
energètica, reciclatge, procés 
productiu.
Resum: 
la tecnologia ha facilitat 
enormement la nostra forma 
de vida però ha portat com a 
conseqüència la generació de 
grans quantitats de residus que 
contenen, a més, una gran varietat 
de materials. Estos residus poden 
contindre substàncies perilloses, 
així com materials reciclables, 
per això són, al mateix temps, una 
amenaça per al medi ambient i 
una oportunitat per a minimitzar 
el nostre impacte sobre este si els 
gestionem de forma adequada. En 
l’actualitat s’estan prenent mesures 
per a fer una gestió adequada 
dels residus, com es demostra pel 
sistema de gestió que utilitzem i 
per la legislació que ho regula.

L’espectacular avanç tecnològic de 
les últimes dècades ha fet la vida dels 
ciutadans molt més còmoda i senzilla. 
Encara que hui parega impensable, fa 
només cinquanta anys no existien els 
envasos de plàstic, tindre un televisor 
era un privilegi d’uns pocs i per 
descomptat, el món de les comunicacions 
es basava en enviaments de postals, 
telegrames i només ocasionalment 
alguna conferència telefònica. Des de 
mitjans del segle XX i, sobretot, des de 
finals d’este segle s’han descobert nous 
materials i nous processos industrials 
i s’han desenrotllat grans novetats 
tecnològiques. Així que hui tenim 
una gran quantitat de productes d’ús 
quotidià, abans inimaginables, que ens 
estalvien temps, ens entretenen, faciliten 
les nostres comunicacions o fan les 
nostres llars més confortables.

Per desgràcia, totes les innovacions 
tecnològiques han comportat un 
problema derivat: la generació de residus 
ha augmentat notablement, tant en 
quantitat produïda com en la varietat de 
materials que hi trobem.

D’altra banda, quan es pensa en residus 
generalment es pensa en el fem de la llar 
i és freqüent veure campanyes dedicades 
a la promoció del reciclatge de vidre, 
d’envasos o de paper. No obstant això, 
la nostra societat genera molts altres 
tipus de residus dels quals també hem 
d’ocupar-nos. En este manual, en concret, 
ens centrarem en els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics.

Els residus
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Concepte de residu
El concepte de residu ha canviat molt en els últims anys. En 
l’àmbit industrial ja ningú parla de fem per a referir-se a estos 
encara que continua sent un terme comú en les nostres llars.

lleugers encara que no tots els utilitzen. 
Per contra, probablement seran majoria 
els qui desconeixen les alternatives 
disponibles per a desprendre’s dels 
aparells elèctrics i electrònics i encara 
molt pocs els qui fan ús dels canals 
establits per a depositar els seus 
selectivament.

A casa es generen molts tipus de residus 
i tots ells han de ser gestionats de forma 
adequada.

Definició:
Considerem residu 
a tot allò que no té 
un ús o valor per a 
nosaltres i del qual 
volem desprendre’ns. 
Però atenció!, el que per 
a nosaltres és un residu 
pot ser un material 
valuós per a altres.

Es generen residus en les llars, en 
l’agricultura i la ramaderia, en les 
indústries i en el sector servicis, encara 
que evidentment els residus de cada un 
d’estos àmbits tenen les seues pròpies 
particularitats.

Quin tipus de residus es generen en les 
llars? Els més coneguts són els residus 
orgànics (restes de menjar), vidre, paper 
i cartó o residus d’envasos lleugers com 
ara llandes, pots o recipients de plàstic. 
Este tipus de residus es generen tots els 
dies en qualsevol llar.

Hi ha altres tipus de residus que es 
generen menys sovint, encara que açò no 
significa que siguen menys importants. 
Es tracta de residus com són les 
piles i bateries, els aparells elèctrics i 
electrònics espatlats o no utilitzats, els 
aparells d’enllumenat com ara peretes de 
baix consum o tubs de neó, les restes de 
medicaments, les radiografies o les runes 
derivades d’obres menors, entre altres. 

Sobre estos estem molt menys 
conscienciats. Hui en dia pràcticament 
tots els ciutadans saben que en el carrer 
hi ha contenidors on poden depositar 
el paper i el cartó, el vidre i els envasos 
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El residu com a 
conflicte ambiental
Per què es dóna tanta 
importància als residus? Hi ha 
nombroses raons per les quals 
les administracions públiques, 
les empreses i la majoria dels 
ciutadans estan preocupats 
per la generació de residus i 
totes estes estan relacionades 
amb la protecció del medi 
ambient: 

Els residus poden contaminar les 1. 
nostres aigües, sòls i atmosfera. De fet, 
l’acumulació desorganitzada de residus 
té greus conseqüències sobre el medi 
natural i sobre la salut dels sers humans, 
perquè molts dels que generem contenen 
substàncies que els fan potencialment 
perillosos per la seua toxicitat o la seua 
capacitat corrosiva, per exemple. Es 
tracta de substàncies com àcids, metalls 
pesants o olis, els riscos ambientals dels 
quals associats poden evitar-se si són 
tractats de forma adequada. 

Los residus suposen un risc per a la 2. 
fauna i la flora per vies que ni tan sols 
imaginem. És sorprenent, per exemple, 
comprovar que les tortugues marines 
ingerixen les bosses de plàstic que 
suren en el mar ja que les confonen 
amb meduses i això els provoca seriosos 
problemes digestius i, fins i tot, la mort. 
Quan parlem de les botelles de vidre 
abandonades en el camp, pensem de 
forma immediata en el conegut efecte 
lupa que, com a conseqüència, concentra 
els rajos solars i provoca incendis, 
però, a més, són una trampa on queden 
atrapats molts xicotets animals com ara 
ratolinets o insectes. 

Els residus contenen molts materials 3. 
que poden ser reaprofitats a través de 
la reutilització o el reciclatge. Si fórem 
capaços d’extraure’ls tots, farien falta 
moltes menys noves matèries primeres 
i, per tant, menys mines, pedreres i 
explotacions. Sens dubte, l’impacte del 
ser humà sobre el medi ambient es 
reduiria enormement.

Tot el sistema d’arreplega, transport i 4. 
tractament dels residus requerix molta 
energia -principalment combustibles 
fòssils- amb la qual cosa s’emeten grans 
quantitats de CO2 a l’atmosfera -el 
principal gas responsable del calfament 
global-. Este gasto energètic es veu 
compensat si els materials s’arrepleguen 
de forma selectiva, perquè processar-
los requerix un consum molt menor que 
generar-los novament a partir de noves 
matèries primeres.

A la vista d’estos arguments, podem 
traure dos conclusions:

El millor residu és el que no es produïx1. . 
Per això, com a ciutadans, com a 
empresaris o com a treballadors hem 
d’intentar reduir la quantitat de residus 
que produïm. 

La millor manera de gestionar un 2. 
residu és quan s’arreplega de forma 
selectiva, és a dir, de forma separada 
a altres tipus de residus, perquè així es 
facilita el reciclatge dels seus materials. 
Això és el que fem els ciutadans quan 
portem el paper, el vidre o els envasos 
als seus contenidors particulars, però 
pot fer-se amb qualsevol tipus de 
residu perquè també hi ha llocs on, per 
exemple, pots depositar selectivament 
l’oli usat, la roba vella, les piles i les 
bateries gastades o els aparells elèctrics 
i electrònics espatlats o fora d’ús.
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Tipus de residus
Els residus que genera el 
ser humà són tan variats 
que poden classificar-se de 
múltiples formes, encara 
que les classificacions més 
esteses atenen a la seua 
procedència i perillositat. Per 
exemple, si pensem en la seua 
procedència, podríem distingir 
entre:

Residus urbans: 1. són els que es generen 
a les ciutats: a les llars, als comerços o a 
les oficines. Restes de menjar, papers o 
aparells elèctrics, són alguns exemples.

Residus agropecuaris: 2. es produïxen en 
les explotacions agrícoles i ramaderes 
i contenen elements tan variats com 
són plàstics d’hivernacles, recipients de 
tractaments pesticides o excrements de 
bestiar.

Residus industrials: 3. procedixen dels 
processos industrials i són tremenda-
ment variats. Alguns d’estos residus 
s’assemblen molt als residus urbans, 
però uns altres poden arribar a ser 
molt perillosos per la seua toxicitat o 
inflamabilitat, per exemple.

Residus sanitaris:4.  són un tipus 
particular de residus perquè poden 
contindre patògens o substàncies com 
ara restes de medicaments. Es produïxen 
en els hospitals, ambulatoris o clíniques.

Estos quatre són els que més 
directament ens afecten com a 
ciutadans, però també podríem parlar 
de residus miners, residus forestals 
o residus radioactius. A més, cada 
categoria es podria desglossar al seu 
torn en diversos tipus, amb la qual cosa 
la classificació pot arribar a ser molt 
complexa.

Si ens fixem en el seu caràcter 
contaminant podem trobar:

Residus inerts1. . Són els que no 
reaccionen amb els canvis químics, 
físics o biològics significatius. Dit 
açò de forma més extensa, no són 
solubles, ni combustibles, ni reaccionen 
físicament ni químicament amb res, ni 

tampoc contaminen. Es tracta principal-
ment de les restes de construcció i de 
materials com són el formigó o el vidre. 
El paper, per exemple, no és un residu 
inert perquè es pot cremar i, per tant, 
transformar-se. 

Residus no perillosos.2.  Es tracta de 
residus que poden tindre modificacions 
i que, de fet, les tenen amb el temps. 
Però estes modificacions no comporten 
un risc per a la salut del ser humà ni 
per als ecosistemes si els residus es 
gestionen de forma adequada. Es tracta 
de materials com ara el paper, el plàstic 
o els residus orgànics com, per exemple, 
les restes d’aliments.

Residus perillosos.3.  Són residus que 
poden danyar la salut del ser humà, de 
la flora i la fauna o dels ecosistemes 
naturals. Són materials que poden ser, 
per exemple, inflamables, explosius, 
tòxics o contaminants. En les nostres 
llars generem alguns d’estos residus, 
encara que potser no som conscients 
d’això: les piles i bateries o els olis usats, 
són dos exemples.

Finalment, s’han exclòs d’esta explicació 
les aigües residuals o les emissions 
gasoses de les indústries. Estos residus 
generen uns problemes ambientals 
molt diferents i per això es controlen, 
es regulen i es gestionen d’una forma 
totalment diferent.
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Els residus en xifres
Fins a este punt hem destacat 
la importància dels residus 
com a conflicte ambiental i 
hem vist que hi ha molts tipus 
diferents de residus. Ara és 
el moment que reflexionem 
exactament sobre la magnitud 
del problema: quants residus 
es generen anualment?

Apunt científic:

La informació estadística 
-les xifres reals sobre un 
assumpte concret- pot donar 
molta credibilitat als teus 
treballs escolars, sempre que 
no oblides citar les fonts. Pots 
trobar moltíssima informació 
estadística sobre Espanya, sobre 
la teua comunitat autònoma 
o sobre el teu municipi en les 
pàgines web de:

Institut Nacional d’Estadística
(www.ine.es)

Institut Valencià d’Estadística
(www.ive.es)

Per exemple, pots respondre 
la pregunta, quantes persones 
viuen en el teu municipi?

L’any 2009 es van generar a Espanya 
23,5 milions de tones de residus i esta 
quantitat augmenta any rere any com 
a conseqüència de la nostra forma de 
vida i de l’increment de població. D’esta 
quantitat, tan sols el 25% dels residus 
es van arreplegar de forma selectiva. 
La resta va haver de ser processat per 
a tractar de recuperar el màxim de 

materials reciclables possible i per a 
intentar extraure d’estos residus aquells 
productes potencialment perillosos que 
s’haurien de tractar de forma especial. 
En eixe mateix any, cada ciutadà 
espanyol va generar aproximadament 
547 quilograms de residus, és a dir, quasi 
un quilo i mig de residus cada dia.

25%75%

Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Residus barrejats Recollida selectiva

Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Gràfic 1. Generació de residus urbans a Espanya

Gràfic 2. Tipus d’arreplega dels residus a Espanya el 2009
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Per a reflexionar: 
Cada persona va generar més d’un 1,5 kg de residus al dia 
durant l’any 2009 a Espanya. En total 547 quilograms en un 
any. Això representa quasi huit vegades el seu propi pes!  Eres 
conscient d’haver produït tants residus hui? 

547 quilograms de residus a l’any és 
una quantitat excessiva o escassa? 
Per a decidir-ho, potser el millor 
serà comparar-nos amb els altres 
països. En la taula 1 s’arrepleguen 
les quantitats generades per 
persona en els distints països 
de la Unió Europea, així com la 
mitjana europea. És veritat que els 
ciutadans espanyols generem menys 
residus per persona i any que altres 
europeus, però la veritat és que la 
nostra generació de residus és major 
que la mitjana d’Europa. És a dir, si 
fem dos grups de països europeus 
segons els seus residus, estem en el 
grup que més en produïxen.

Taula 1. Producció de residus per habitant i any en els 27 països de la Unió Europea 
l’any 2009

País de la UE Kg/habitant País de la UE Kg/habitante

Polònia 316 Bèlgica 491

República Txeca 316 Mitjana europea 513

Letònia 333 Regne Unit 529

Eslovàquia 339 França 536

Estònia 346 Itàlia 541

Lituània 360 Espanya 547

Romania 396 Alemanya 587

Hongria 430 Àustria 591

Eslovènia 449 Holanda 613

Grècia 458 Malta 647

Bulgària 468 Irlanda 664

Finlàndia 481 Luxemburg 707

Suècia 485 Xipre 778

Portugal 488 Dinamarca 833

Font: Eurostat

70 Kg 547 Kg
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La gestió dels residus
Sabent que els residus suposen una amenaça per al medi 
ambient i sabent que generem una gran quantitat de residus 
cada any, és fàcil concloure que hem de prendre mesures 
respecte d’això. Una de les coses que fem és gestionar eixos 
residus de forma adequada. 

Definició:
Gestionar 
adequadament un residu 
suposa un conjunt 
d’accions que intenten 
garantir que eixe residu 
tinga el mínim impacte 
possible sobre el medi 
ambient. En esta gestió 
estan implicats els 
processos de separació 
dels residus, arreplega, 
transport, tractament, 
extracció dels materials 
reciclables, valoració i 
eliminació.

Hi ha molts processos implicats en esta 
gestió:

1. Separació dels residus segons la seua 
composició: ja que cada tipus de residu 
té unes característiques diferents, com 
més segregats estiguen, millor. És el que 
fem a casa al separar el vidre, el paper i 
el cartó i els envasos lleugers de la resta 
de residus. Però atenció!, perquè també 
podríem separar les piles i bateries, 
els olis usats, els aparells elèctrics i 
electrònics, la roba i la resta de teixits i 
molts altres residus.

2. Arreplega i transport: els residus han 
de ser traslladats des d’on es produïxen 
fins a les plantes de tractament. En els 
residus urbans, per exemple, este procés 
el realitzen els ajuntaments a través 
d’alguna empresa d’arreplega i és el que 
coneixem com “el camió del fem”.

3. Tractament i extracció de materials 
reciclables: els residus han de ser tractats 
de forma específica segons de quin tipus 
siguen. Per als residus que generem 
a casa, per exemple, este tractament 
consistix a extraure tots els materials 
reciclables i a elaborar compost -adob 
natural- amb les restes de matèria 
orgànica. En els residus perillosos, el 
tractament consistix necessàriament a 
reduir o eliminar eixa perillositat.

4. Reintroducció en el procés productiu: els 
materials reciclables que s’extrauen dels 
residus poden ser utilitzats novament 
com a matèries primeres en les 
indústries. Per exemple, amb el ferro que 
s’extrau d’un frigorífic vell es poden fer 
nous electrodomèstics.

5. Eliminació i valoració: és el que fem 
amb la part dels residus que no pot ser 
reciclada. Pot consistir a depositar els 
residus en un abocador o a realitzar una 
valoració energètica, que consistix a 
incinerar-los per a obtindre’n energia.
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Gràfic 3. Esquema de les distintes fases del cicle de vida d’un producteFent tots estos passos, creem un cicle de 
vida dels materials, de manera que una 
gran part del que abans pararia a un 
abocador ara té un nou ús. És una forma 

qual cap material és rebutjat sinó que tot 
es reaprofita a través dels anomenats 
cicles de la matèria.
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La legislació i els residus
La gestió dels residus es considera tan important que hi ha 
nombroses lleis i normes dedicades a determinar com ha de 
realitzar-se i com no.

La legislació -el conjunt de lleis i normes 
d’aplicació en un país determinat-  pot 
arribar a ser prou complex. Qui crea les 
lleis? Parlem del poder legislatiu per a 
referir-nos a qui té la capacitat, el dret 
i el deure de crear les lleis que regulen 
la nostra convivència. Bàsicament, hi ha 
cinc nivells diferents en què es poden 
crear normes relatives al medi ambient i, 
per tant, també als residus.

En el pròxim punt ens centrarem en 
l’aplicació de la Directiva 2002/96/
CE, sobre residus d’aparells elèctrics o 
electrònics, també anomenada Directiva 
RAEE i en la transposició d’esta directiva 
a la legislació espanyola a través del 
Reial Decret 208/2005, sobre els aparells 
elèctrics i electrònics i la gestió dels seus 
residus.

Les dos normes determinen allò que ha 
de ser considerat un residu d’aparell 
elèctric i electrònic i, el que és més 
important, allò que s’ha de fer amb estos.

Taula 2. Àmbits amb capacitat normativa i tipus de normes que redacten

Àmbit Tipus de normes Exemple de normes relatives als residus

Internacional Convenis 
internacionals

Conveni de Basilea sobre el control dels 
moviments transfronterers dels residus 
perillosos i la seua eliminació.

Europeu Reglaments, 
directives i
decisions

Directiva 2002/96/CE, del Parlament Europeu 
i del Consell, sobre residus d’aparells elèctrics 
o electrònics.

Nacional Lleis, reials decrets i
decrets

Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre 
aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels 
seus residus.

Autonòmic Lleis i decrets Llei 10/2000, de Residus de la Comunitat 
Valenciana.

Municipal Ordenances Ordenança reguladora de l’ús de l’ecoparc en 
els municipis.

Font: elaboració pròpia
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4 a 8 anys
Dibuixa en una cartolina els quatre 
tipus de contenidors de residus 
que pots trobar en el carrer. Davall, 
escriu o dibuixa els tipus de 
residus que pots depositar en cada 
contenidor. 

Quan hages acabat, reflexiona!, 
pots depositar en eixos contenidors 
una ràdio espatlada?, un ordinador 
vell?, una pereta de baix consum? 
Pregunta al teu professor on pots 
portar estos últims residus.

9 a 12 anys
1. Vés a fer la compra amb els teus 
pares i escriu tots els productes que 
es compren per a una setmana en ta 
casa. Després anota els residus que 
es generaran quan es consumisquen 
eixos productes. Per exemple:

Producte Residu

Llet Tres brics

Piles 6 piles gastades

Durant la setmana, compta la 
quantitat de bosses de fem que 
es produïxen en ta casa. Després 
calcula quantes bosses iguals es 
generen en ta casa en un any. 

2. Amb la informació anterior, fes 
una redacció reflexionant sobre la 
generació de residus en ta casa. 
Pots centrar-te, per exemple, en 
el tipus de productes que generen 
més residus, quin tipus de materials 
contenen, si podies haver evitat eixos 
residus i sobre quines alternatives 
tens per a disminuir eixos residus.

13 a 17 anys
Fes una llista la més extensa 
possible de tots els residus que s’han 
generat en ta casa durant els últims 
dotze mesos. Recorre la casa i fixa’t 
en tot el que s’ha canviat. Per als 
residus més habituals, intenta fer 
una estimació. Per exemple, pregunta 
als teus pares quants brics de llet es 
consumixen a la setmana i extrapola 
eixa quantitat a un any sencer. 
Després intenta esbrinar on s’ha de 
depositar cada un d’eixos residus.

ACTIVITATS
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2
Els residus 
d’aparells elèctrics 
i electrònics

Conceptes clau: 
aparells elèctrics i electrònics, 
RAEE i tipus de RAEE, consum 
energètic i vida útil.
Resum: 
en les últimes dècades s’ha 
generalitzat l’ús d’aparells elèctrics 
i electrònics, la qual cosa ha portat, 
com a conseqüència, l’aparició d’un 
nou tipus de residu: els RAEE. La 
seua característica principal és 
la complexitat, tant pel que fa a 
la producció com a la diversitat 
de materials que hi contenen, i 
s’hi inclouen algunes substàncies 
perilloses.

Definició:
Anomenem aparell 
elèctric o electrònic 
(AEE): a tot aquell 
aparell que necessite 
un corrent elèctric o un 
camp electromagnètic 
per a funcionar. Així 
doncs, tot allò que 
haja de ser connectat 
al corrent elèctric, 
que necessite piles o 
bateries o que requerisca 
una placa solar per a 
funcionar és, sens dubte, 
un AEE.

Els aparells 
elèctrics i 
electrònics
Definició i breu història
Des de fa poques dècades, les nostres 
llars s’han omplit d’aparells que abans ni 
tan sols es podien imaginar: rentaplats, 
frigorífics, ordinadors personals, portàtils, 
telèfons, videoconsoles, calefactors, 
telèfons mòbils, impressores, tauletes 
tàctils o llibres electrònics. Ens resulta 
molt difícil imaginar la nostra vida sense 
estos aparells, però la majoria ni tan sols 
existien en la infància dels nostres iaios. 
La principal característica que tenen 
en comú és que utilitzen electricitat i 
per això els coneixem com a aparells 
elèctrics o electrònics.
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L’extensió de l’ús d’estos aparells a les 
nostres llars no té més d’unes dècades, 
alguns, fins i tot, pocs anys. El telèfon o 
el frigorífic, per exemple, es van inventar 
a finals del segle XIX però la majoria 
dels artefactes que utilitzem procedixen 
de finals del segle XX com passa amb 
els reproductors de música digital, els 
telèfons mòbils o les videoconsoles.

Taula 3. Anys d’invenció d’alguns aparells elèctrics i electrònics i d’extensió a Espanya 

Aparell Any Inventor/patent

Telèfon 1876 Alexander Graham Bell

Frigorífic 1876 Charles Tellier

Pereta 1879 Thomas Alva Edison

Ràdio
1894
1895
1902

Nikola Tesla
Guillermo Marconi

Julio Cervera

Televisor 1926 John Logie Baird

Ordinador personal (PC) 1970 John Blankenbaker

Walkman* 1979 Companyia Sony

Telèfon mòbil 1983 Rudy Krolopp

* El walkman va ser el primer reproductor comercial de cassets de música portàtil, hui substituït pels reproductors digitals. 
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Les primeres experiències elèctriques 
a Espanya es van desenrotllar a finals 
del segle XIX amb un ascensor en el 
carrer Alcalá a la ciutat de Madrid 
l’any 1877, però la primera empresa que 
produïa i distribuïa fluid elèctric a altres 
consumidors -la Societat Espanyola 
d’Electricitat- va ser fundada el 1881. 
Cinc anys més tard, Girona va disposar 
de la primera xarxa pública d’enllumenat 
i es va haver d’esperar a la primeria 
de la dècada del segle XX perquè 
començara a produir-se electricitat a 
escala massiva a Espanya, cosa que 
va ser possible gràcies a les obres 
hidràuliques com les dels salts del Duero.

Els canvis que s’han produït des d’aquell 
moment són tan grans que ja parlem 
de la tercera revolució industrial, de la 
revolució tecnològica o, fins i tot, de la 
revolució informàtica i ens referim al 
present com la societat de la informació 
i de la comunicació. Els pilars sobre els 
quals es fonamenten esta revolució són 
principalment la investigació científica 
i el desenrotllament tecnològic que han 
permés explotar noves fonts d’energia 
com l’energia nuclear o les energies 
renovables, optimitzar el funcio-
nament de les màquines i inventar 
nous productes revolucionaris com el 
microxip.

L’any 2011, el 71,5% de les vivendes 
disposaven d’un ordinador i el 63,9% 
tenien accés a Internet des de la 
mateixa llar. A més, mentre que el 80,6% 
disposava d’un telèfon fix, el telèfon 
mòbil estava present en el 95,1% de 
les llars. Potser estes dades, en si, no 
siguen sorprenents, però si analitzem 
com han evolucionat al llarg dels anys, 
la cosa canvia. Si observes el gràfic 
4 comprovaràs que el percentatge de 
vivendes amb accés a Internet s’ha 
duplicat en només set anys i que a partir 
de 2005 el telèfon mòbil està present en 
més llars que el telèfon fix. 

Si, a més, pensem que en la majoria 
de les llars on viu més d’una persona 
també hi ha més d’un telèfon mòbil, el 
resultat és espectacular. L’any 2000 
havia aproximadament 24 milions de 
línies de telèfons mòbils a Espanya, però 
el 2007 eixa quantitat s’havia duplicat 
per a arribar a més de 50 milions. Dit 
d’una altra forma, des de 2007 hi ha més 

línies de telèfon mòbil a Espanya que 
ciutadans. Les xifres són esgarrifoses, no 
ho creus?

En definitiva, el desenrotllament de la 
societat, com hui la coneixem, es basa 
en la presència d’aparells elèctrics 
i electrònics. Ja que estos aparells 
requerixen energia, podem afirmar 

sense dubtar-ho que la forma de vida 
occidental depén completament de 
l’energia per a desenrotllar-se. Des que 
sona el despertador fins que apaguem 
el llum a la nit estem consumint energia 
i, de forma directa o indirecta, utilitzant 
algun aparell que requerix electricitat.

Gràfic 4. Percentatge de vivendes a Espanya amb accés a equipament 
tecnològic 

Ordedador

Accés a Internet
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Telèfon mòbil

Font: Institut Nacional d’Estadística.

Gràfic 5. Comparativa entre el nombre d’habitants i el nombre de 
línies de telèfon mòbil
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Particularitats dels 
aparells elèctrics i 
electrònics
Encara que hi ha una gran varietat 
d’aparells elèctrics i electrònics, podem 
identificar algunes característiques 
generals que tots compartixen. La 
principal característica comuna 
és, òbviament, que tots requerixen 
electricitat per a poder funcionar. Eixa 
electricitat pot ser aportada pel corrent 
elèctric com ocorre amb els televisors o 
els frigorífics,  per piles o bateries com 
els comandaments a distància o els 
telèfons mòbils o, fins i tot, per plaques 
solars com les que porten, per exemple, 
moltes calculadores.

La segona característica és que la 
seua construcció és complexa perquè 
contenen molts components diferents 
i una gran diversitat de materials. 
Predominen clarament els metalls ferris 
i plàstics però poden incloure, fins si tot, 
alguns metalls molt valuosos com són 
l’or o el coure. 

La tercera característica és que es 
tracta d’aparells que evolucionen molt 
ràpidament. A mesura que la investigació 
tecnològica avança, els aparells es fan 
més eficients, més xicotets, més lleugers 
i més diversos. Tant que en alguns casos 
queden obsolets ràpidament, com ocorre 
especialment amb els telèfons mòbils, les 
tauletes tàctils o els ordinadors. 

Finalment, en molts casos tenen unes 
parts mòbils o components que patixen 
un desgast continuat amb l’ús, per la 
qual cosa normalment tenen una vida 
útil clarament definida.

Com a conseqüència de tot l’anterior, 
els aparells elèctrics i electrònics es 
convertixen en residus que tenen una 
gestió complexa i la quantitat de residus 
d’estos aparells augmenta any rere any.

La dada:  
En cada tona de residus 
d’ordinadors hi ha 
aproximadament cent 
grams d’or. Els RAEE són 
una mina de materials 
valuosos!

Definició:
Anomenem vida útil: 
al temps durant el 
qual un aparell pot 
complir correctament 
la seua funció, mesurat 
normalment en hores o 
anys de funcionament. 
Els aparells de major 
qualitat solen tindre 
també una major vida 
útil. Per posar alguns 
exemples, mentre que la 
vida útil d’un ordinador 
portàtil sol ser dos o tres 
anys, la d’una nevera se 
situa entre deu i quinze. 
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Què són els residus 
d’aparells elèctrics i 
electrònics? 
Com ja hem vist, la generalització en 
l’ús d’AEE va provocar l’aparició d’un 
nou tipus de residu amb característiques 
molt peculiars que el diferencien 
d’altres residus com el paper i derivats, 
el vidre o els residus orgànics: els 
anomenem residus d’aparells elèctrics i 
electrònics -abreujadament RAEE-. La 
seua quantitat augmenta cada any i de 
fet s’estima que representen el 5% dels 
residus urbans generats en les nostres 
cases. 

Definició:
Anomenem residu 
d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE): a 
tots aquells aparells 
elèctrics i electrònics 
que l’usuari deixa 
d’utilitzar i dels quals 
desitja desprendre’s, 
ja siga per avaria 
o per haver quedat 
obsolets. També es 
consideren RAEE tots els 
materials, components, 
consumibles i, en 
general, qualsevol de 
les parts que formen 
un aparell d’estes 
característiques.

El símbol d’un contenidor 
ratllat servix per a dos 
coses: d’una banda, 
identifica tots els aparells 
o els materials que es 
poden convertir en un 
RAEE i d’una altra, ens 
recorda que no hem de 
mesclar-los amb la resta 
de residus que generem en 

l’oficina.

A Europa, la Directiva 2002/96/
CE, sobre residus d’aparells elèctrics 
o electrònics, establix com s’han 
d’identificar els aparells elèctrics i 
electrònics –i per tant, els RAEE- i els 
procediments que han de seguir-se per 
a evitar la seua perillositat. Tots els 
aparells que puguen convertir-se en un 
RAEE van identificats amb un símbol 
que indica que no has de tirar-los al  
“fem normal”, és a dir, que no has de 
mesclar-los amb la resta de residus que 
generes en la llar.

Quins són les principals característiques 
que definixen els RAEE? 
Principalment que tenen una gran 
quantitat de materials al seu interior, 
alguns dels quals són reutilitzables i 
altres, fins i tot, molt valuosos. Altres, al 
contrari, són potencialment perillosos i 
podrien danyar la salut dels sers humans 
i dels ecosistemes si s’alliberaren al medi 
per una gestió inadequada d’estos residus. 
Una altra de les seues característiques 
és que estos materials estan organitzats 
de forma molt complexa, és a dir, estan 
formats per peces que s’acoblen entre si, 
de manera que separar tots els materials 
que contenen requerix un procés de 
desmuntatge, extracció de substàncies 
perilloses, descontaminació i moltes 
vegades trituració dels materials. Per 
tot açò, el tractament d’estos residus és 
complexament i potencialment perillós 
i això els fa molt diferents de la resta 
de residus que generem en la llar com 
el paper i el cartó, el vidre o els residus 
d’envasos lleugers.

Els fabricants d’AEE estan prenent 
mesures per a reduir els riscos que es 
deriven dels residus d’estos aparells. En 
la mesura que siga possible, s’intenta 
dissenyar i produir els AEE de manera 
que siguen fàcilment desmuntables i 
reparables, així com perquè les seues 
parts es puguen reutilitzar i reciclar. 
Però a més, des de l’any 2006, cap 
aparell elèctric o electrònic nou que es 
venga a Europa pot contindre algunes 
substàncies tòxiques com ara plom, 
cadmi o mercuri, entre altres, que eren 
comunes en els aparells de l’any passat. 
Tots els aparells que complixen este 
requisit han d’estar identificats amb el 
símbol “CE”, per la qual cosa és fàcil 
identificar-los al comprar un aparell nou. 
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Tipus de RAEE 
Pensa un moment en la varietat de 
productes elèctrics i electrònics que ens 
rodegen i veuràs que és enorme. Quasi 
tot el que fem dins de casa requerix d’un 
d’estos aparells: des del televisor per a 
entretindre’ns fins al forn per a cuinar 
passant pel raspall de dents elèctriques 
o la calculadora per a fer els deures 
de matemàtiques. Fora de casa podem 
trobar molts altres com són càmeres de 
vigilància o màquines de refrescos. Esta 
gran varietat ens permet establir fins a 
deu grups diferents de RAEE:

Tipus d’aparells elèctrics i electrònics

Grans 
electrodomèstics
Un frigorífic, 
una estufa, un 
microones o un 
aparell d’aire 
condicionat.

Ferramentes 
elèctriques o 
electròniques
Un trepant, una 
màquina de cosir 
o una talladora de 
gespa.

Xicotets 
electrodomèstics
Una aspiradora, 
una planxa, un 
raspall de dents 
elèctric o un 
rellotge.

Joguets i equips 
esportius o de 
temps lliure
Una videoconsola, 
un tren elèctric o 
una cinta de córrer.

Equips 
d’informàtica i 
telecomunicacions
Un ordenador 
portàtil, un telèfon 
mòbil o una 
impressora.

Aparells mèdics
Termòmetres 
elèctrics, 
tensiòmetres o  

Aparells 
electrònics de 
consum
Una ràdio, un 
televisor o un 
reproductor de 
música.

Instruments de 
vigilància o control
Cambres de 
seguretat, 
termòstats o 
detectors de fums.

Aparells 
d’enllumenat
Tubs fluorescents, 
peretes de baix 
consum, LED i 
lluminàries.

Màquines 
expenedores
Màquines de 
refrescos o 
d’aperitius.
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La major part d’estos aparells 
podem classificar-los també en 
quatre grups:

Aparells de línia blanca: es tracta 
principalment dels electrodomèstics, 
des d’un frigorífic fins a una 
torradora. Representen el 60% del 
total d’AEE. Poden estar formats per 
grans quantitats d’acer que es poden 
reciclar molt fàcilment, però alguns 
poden contindre compostos tòxics, 
per la qual cosa, de vegades, han de 
ser descontaminats. Els frigorífics, 
per exemple, poden contindre gasos 
CFC o poliuretà. 

Aparells de línia marró: són els 
aparells de reproducció de so o 
imatge (ràdios, televisors, vídeos, 
etc.) Constituïxen el 15% del total 
d’AEE. Les pantalles, per exemple, 
poden contindre alguns compostos 
nocius com els compostos de bari 
o estronci o elements com ara el 
fòsfor. 

Aparells de línia grisa: esta línia 
representa el 25% dels AEE i està 
conformada pels equips informàtics 
o de comunicació, la qual cosa 
inclou els ordinadors, impressores, 
faxos o telèfons mòbils, per exemple. 
Contenen una gran varietat de 
materials, entre estos molts metalls i 
compostos potencialment perillosos.

Aparells d’enllumenat: tubs 
fluorescents, peretes de baix 
consum, LED i lluminàries. Es tracta 
de residus que contenen xicotetes 
quantitats de mercuri que hem 
d’arreplegar per a evitar l’emissió 
al medi ambient. Encara que en 
xicotetes quantitats no són nocives 
sí que poden arribar a ser un 
problema en grans quantitats.

Nota científica: 
els gasos CFC són compostos 
clorofluorocarburs. Químicament són 
hidrocarburs en què s’han substituït 
els àtoms d’hidrogen per àtoms de 
fluor i clor. Els seus usos principals 
estan relacionats amb la refrigeració, 
l’aïllament tèrmic i els aerosols. Són 
compostos molt estables i, per tant, 
poden romandre diverses dècades 
en l’atmosfera. Són innocus per al 
ser humà, però poden facilitar la 
destrucció de la capa d’ozó.
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L’exemple:
Un ordinador de taula d’uns 
30 kg pot arribar a contindre 
més de 30 elements diferents, 
entre estos 7,5 kg de sílice, 7 kg 
de plàstic, 5 kg de ferro, 4,2 kg 
d’alumini, 2,1 kg de coure, 1,9 
kg de plom, 0,7 kg de zinc, 0,3 
kg d’estany i la resta repartit 
en altres elements com són 

or, europi, titani, ruteni, cobalt, 

cadmi, seleni, niobi, itri, rodi, platí, 
mercuri i arsènic.

Al marge d’esta classificació, també 
podem distingir entre substàncies 
no perilloses i substàncies perilloses. 
Estes últimes poden ser, al seu torn, 
valoritzables o no, però en tot cas han 
de ser extretes dels residus abans de 
depositar-los en un abocador comú, ja 
que poden representar un risc per a la 
salut del ser humà o per al medi ambient. 
Es tracta de substàncies com són el 
plom, el cadmi, el crom o el mercuri.

Finalment, si atenem la composició 
química dels materials que formen els 
RAEE, podem establir quatre categories 
principals:

Metalls, ja siguen ferris com són el  ü
ferro o l’acer o no ferris com ara l’or, 
el coure o l’alumini.
Vidre, que pot contindre plom i, per  ü
tant, assemblar-se més al cristall.
Plàstics, d’una gran diversitat de  ü
composicions, textures, dureses i 
densitats.
Altres com ara el cautxú, la fusta o el  ü
cartó.

Quins materials 
contenen els RAEE?
Els aparells elèctrics i electrònics i, per 
tant, també els seus residus contenen 
dos tipus de substàncies, segons la seua 
utilitat posterior:

Substàncies valoritzables ü , és a dir, 
que poden tindre un valor si es 
recuperen perquè, o bé servixen 
com a matèria primera per a fer 
nous aparells, o bé s’utilitzen per a 
obtindre energia. Dins d’este grup 
de materials destaquen sobretot 
els metalls -tant els que contenen 
ferro com els que no- per als quals 
tradicionalment ha existit una gran 
cultura del reciclatge, a través de 
figures com la del ferroveller.
Substàncies no valoritzables ü , és a dir, 
que no tenen un ús posterior. Estes 
substàncies han de ser disposades 
en abocador controlat segons la seua 
perillositat.

Taula 4. Percentatge dels diversos materials que formen un aparell elèctric o electrònic, segons tipus 
d’aparell

Categoria d’aparell Metalls 
ferris

Metalls no 
ferris Vidre Plàstic Altres

Electrodomèstics grans 61% 7% 3% 9% 21%

Electrodomèstics xicotets 19% 1% 0% 48% 32%

Equips informàtics 43% 0% 4% 30% 10%

Telecomunicacions 13% 7% 0% 74% 6%

Televisors, ràdios, etc. 11% 2% 35% 31% 22%

Llums de descàrrega de gas 2% 2% 89% 3% 3%

Font: Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible dels Recursos

La proporció d’estos materials varia 
molt entre uns tipus d’AEE i uns 
altres, entre les distintes marques 
d’un mateix producte o entre les 
distintes gammes d’un mateix 
producte d’una marca. Encara així, 
podem establir uns percentatges 
mitjans de les quantitats de cada 
material segons el tipus d’aparell. 
En la taula 4 pots comprovar, per 
exemple, que mentre els metalls 
ferris són el component majoritari 
dels grans electrodomèstics, en 
els xicotets predomina clarament 
el plàstic o que el vidre té una 
importància major en els televisors 
que en els equips informàtics.
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La generació de residus d’aparells 
elèctrics i electrònics a Espanya, 
com en la resta del món, augmenta. 
De fet, ja representen el 5% del total 
dels residus produïts a Europa, on el 
2004 es va aconseguir l’estratosfèrica 
xifra de 7,5 milions de tones de RAEE. 
També augmenta la quantitat d’estos 
residus que s’arrepleguen de forma 
selectiva i que són gestionats de 
forma adequada, és a dir, que els seus 
materials reciclables són extrets i els 
seus components perillosos tractats 
apropiadament.

Fins al moment, el major volum de RAEE 
recuperats correspon, amb diferència, 
al grup dels grans electrodomèstics, 
seguits dels aparells electrònics de 
consum i dels equips d’informàtica i 
telecomunicacions. Però estes xifres 
s’han d’incrementar encara més, és a 
dir, és necessari augmentar la quantitat 
de RAEE que s’arrepleguen de forma 
selectiva.

Categoría Toneladas

Grans electrodomèstics 262.961

Xicotets electrodomèstics 2.756

Equips d’informàtica i telecomunicacions 13.652

Aparells electrònics de consum 15.573

Aparells d’enllumenat 489

Ferramentes elèctriques i electròniques 645

Joguets o equips esportius 162

Aparells mèdics 68

Instruments de vigilància i control 533

Màquines expenedores 3

Taula 5. Residus d’aparells elèctrics i electrònics gestionats el 2008

Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 2009.

Els RAEE a Espanya

La dada: 
A Espanya es rebutgen més de 20 
milions de telèfons mòbils cada 
any. Tots estos mòbils pesen 3.000 
tones, cosa que equival al pes de 
43.000 persones. El 90% d’estos 
residus està format per materials 
que es podrien recuperar si tots 
els mòbils es gestionaren de forma 
adequada.
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4 a 8 anys
Busca tots els aparells elèctrics o 
electrònics que en ta casa fan estes 
funcions:

Reproduir música
Llavar
Entretindre
Cuinar

Calfar
Refredar
Fer llum
Avisar que hi ha algú a la porta

Facilitar la higiene personal
Facilitar la comunicació
Treballar
Jugar

9 a 12 anys
1. Fes una llista de tots els aparells 
elèctrics i electrònics que tingues 
a casa. Per a fer-ho ordenadament, 
vés habitació per habitació i anota 
en el quadern tots els que hi trobes. 
Després intenta classificar-los 
segons el tipus d’aparell que siguen. 
Finalment, pregunta a algú de la 
família -per exemple als pares o 
iaios- quins d’estos existien quan 
estos eren xicotets. Tracta de traure 
alguna conclusió dels resultats.

2. Fes memòria i pensa en tots els 
aparells elèctrics i electrònics de 
què vos heu després en l’últim any. 
Intenta recordar què vau fer amb 
eixos residus.

13 a 17 anys
1. Busca alguns dels aparells 
elèctrics que s’hagen comprat en ta 
casa en els últims mesos. Localitza-
hi el símbol que els identifiquen com 
a aparells elèctrics o electrònics 
i allò que indica que complixen 
la normativa europea. Podràs 
localitzar-los en el mateix producte, 
en la caixa o en les instruccions. On 
els has trobat?

2. Respon les preguntes següents: 
quina diferència hi ha entre un 
aparell elèctric i un electrònic?, 
tots els aparells elèctrics són 
electrònics?, i al revés?, quin dels 
dos tipus requerix, en general, un 
major desenrotllament tecnològic?, 
quin dels dos tipus d’aparells és més 
complex?, quin serà més difícil de 
gestionar com a residu? 

ACTIVITATS
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3
El reciclatge dels 
RAEE

Conceptes clau: 
separació selectiva, 
descontaminació, valoració 
energètica i sistemes integrats de 
gestió.
Resum: 
el processament dels RAEE és 
un procés complex que travessa 
diverses fases: la separació 
selectiva dels residus i la seua 
arreplega i transport fins a 
les plantes de tractament, la 
descontaminació dels aparells, el 
desmuntatge i separació dels seus 
components i l’eliminació definitiva. 
Gestionar-los d’esta manera genera 
grans beneficis mediambientals 
però implica un cost econòmic que 
han de finançar tant els productors 
com els usuaris dels AEE. Per a 
facilitar estes tasques es troben en 
funcionament diversos sistemes 
integrats de gestió, que coneixerem 
més avant.

Què es fa amb els 
RAEE?
Fins fa poc, els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics eren depositats 
en un abocador o, fins i tot, incinerats 
sense que es desenrotllaren processos 
de descontaminació ni de recuperació 
de materials. Hui en dia, la gestió d’estos 
residus està dissenyada per a minimitzar 
el seu impacte ambiental i el procés de 
tractament consta de les fases següents:

Separació selectiva dels residus:1.  açò 
ocorre en el lloc on els aparells són 
utilitzats i on es convertixen en residus 
perquè s’han quedat obsolets o perquè 
s’han espatlat sense possibilitat d’arreglar-
los. Són els usuaris -per exemple, cada 
un de nosaltres, en la nostra casa o lloc 
de treball- els qui han de separar estos 
residus de la resta. Després veurem quines 
alternatives disposem per a desprendre’ns 
dels RAEE.

Transport fins a les plantes de tractament:2.  
on tindran lloc les operacions de 
tractament dels residus.

Descontaminació dels aparells:3.  s’extrauen 
dels RAEE tots els components i les 
substàncies perilloses i es tracten de 
forma específica per a reduir-ne o 
eliminar-ne la perillositat.

Desmuntatge i separació dels components 4. 
de l’aparell: les diferents parts dels RAEE 
se separen segons la seua composició, per 
a reciclar una gran part dels materials 
que els componen com ara els metalls 
o els plàstics. Este procés pot implicar 
processos físics com ara triturar o moldre 
els residus i processos químics, com els 
necessaris per a refinar els metalls.

Deposició en abocador o valoració 5. 
energètica dels materials no recuperables.
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Beneficis d’un 
tractament adequat 
d’estos residus
Hi ha moltes raons per les quals els 
RAEE han de ser tractats de forma 

mesclats amb qualsevol altre tipus de 
residu, entre estes raons tenim:

Estalviar matèries primeres.1.  Si 
extraguérem dels residus tots els 
materials que poden reutilitzar-se 
o reciclar-se, la quantitat de noves 
matèries primeres que s’hauria d’extraure 
de la naturalesa es reduiria moltíssim i 
també l’impacte negatiu sobre el medi 
ambient associat a esta extracció. De 
fet, si es recuperaren tots els materials 
valuosos continguts en els RAEE 
d’Europa es podrien obtindre  1,4 milions 
de tones de metalls fèrrics, 1,2 milions de 
tones de plàstic, 600.000 tones de coure 
i 300.000 tones de vidre, entre altres 
materials, cada any.

Disminuir el volum de residus que es 2. 
depositen en els abocadors. Trobar un 
lloc on llançar els residus que no tenen 
utilitat és cada vegada més difícil i 
polèmic: els abocadors generen un rebuig 
social i porten associat un impacte 
ambiental. Com menys residus arriben 
als abocadors, més temps duraran els 
que ja existixen i menys necessitat haurà 
de destinar nous espais a este ús.

Evitar l’impacte ambiental de les 3. 
substàncies que contenen, ja que algunes 
d’estes poden ser perilloses per a la 
salut del ser humà o per als ecosistemes 
naturals. Algunes, com ara el plom o el 
mercuri poden recuperar-se i utilitzar-se 
com a matèries primeres, però altres han 
de ser tractades de forma especial per a 
evitar el seu efecte contaminant.

NOVES 
MATÈRIES 
PRIMERES
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Sistemes 
integrats de 
gestió de RAEE
La gestió dels residus és un 
procés complex que implica la 
intervenció de moltes entitats com 
són administracions públiques i 
empreses producto res, empreses de 
transport o empreses de tractament 
dels residus. Totes estes s’organitzen 
per a treballar coordinadament a 
través dels sistemes integrats de 
gestió (SIG).

En el cas dels RAEE, els SIG 
s’asseguren que estos residus 
siguen gestionats de forma correcta, 
la qual cosa implica assegurar 
l’arreplega dels aparells, el transport, 
el tractament, el reciclatge dels 
components, el tractament dels 
elements perillosos i la valoració 
energètica o eliminació definitiva. 

A més, hi ha diversos SIG, 
concretament els que operen a 
la Comunitat Valenciana són els 
següents:

www.ambilamp.es www.ecoasimelec.es

www.ecolec.es www.ecolum.es

www.ecotic.es www.erp-recycling.es

www.ecofimatica.es

www.eco-raee.com

www.tragamovil.es

Sistema 
integrat 
de gestió

Llars

Arreplegada 
selectiva

Tractament 
i reciclatge

Fabricants

Nous 
productes

Distribució 
i comerç
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4 a 8 anys
Demana als teus pares que entren 
amb tu en les pàgines web dels 
diferents SIG. Dibuixa en un full 
alguns dels aparells elèctrics i 
electrònics que hi pugues trobar.

9 a 12 anys
Aconseguix una factura d’un AEE 
que s’haja comprat en ta casa o 
algun familiar. Tracta d’identificar en 
eixa factura alguna cosa relacionada 
amb la gestió dels RAEE.

13 a 17 anys
Fes un busca en les pàgines web dels 
distints sistemes integrats de gestió 
i identifica a quin tipus de residus 
d’aparells elèctrics i electrònics es 
referixen.

ACTIVITATS
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4
El nostre paper 
com a consumidors 
d’aparells elèctrics 
i electrònics

Conceptes clau: 
reduir, reutilitzar, reciclar, ecoparc o 
punt net.
Resum: 
els ciutadans generem una gran 
quantitat de residus i, per tant, 
tenim l’obligació de gestionar-los de 
forma adequada. Per a això podem 
reduir, reutilitzar i reciclar els 
nostres residus, però, a més, podem 
introduir bones pràctiques en l’ús 
que fem dels nostres aparells.

Encara que la generació de residus és 
pràcticament inevitable en la societat 
actual, cada un de nosaltres té la 
capacitat de disminuir, en gran manera, 
la quantitat de residus que produïx, així 
com minimitzar l’impacte ambiental 
que genera. Per a aconseguir-ho, hem 
d’aplicar la regla de les tres erres:

Reducir1. : significa disminuir la quantitat 
de residus que generem perquè el residu 
que menys perjudica el medi ambient és 
sempre el que no es produïx. Per això, 
abans de comprar un nou aparell pensa si 
realment el necessites o si el que ja tens 
no pot fer la funció un temps més.

Reutilizar:2.  es tracta de donar-li un nou 
ús a un producte abans de rebutjar-lo 
com a residu. Per exemple, reutilitzant 
el mòbil d’una altra persona que acaba 
de canviar-lo si encara funciona o 
reutilitzant els carregadors dels mòbils 
vells en compte de comprar-ne uns altres 
de nous.

Reciclar3. : consistix a tornar a introduir 
els materials que formen part d’un aparell 
en el procés de producció. Per a això, el 
nostre paper com a usuaris és separar 
els residus en la llar i depositar-los 
selectivament. Després estos residus es 
transportaran a les plantes de tractament 
i allí es podran extraure els materials 
reciclables per a tornar-los a utilitzar com 
a matèries primeres.

Recorda, quan es tracte de residus has 
d’aplicar la regla de les tres erres

1. Reduir 
2. Reutilitzar 
3. Reciclar
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Què faig amb 
els meus residus 
d’aparells elèctrics i 
electrònics?
Quan hem de desprendre’ns d’un aparell 
electrònic, bé perquè s’ha espatlat 
irremeiablement, perquè s’ha quedat 
obsolet o perquè simplement no l’hem 
d’utilitzar més, hem de fer-ho de forma 
selectiva. 

En l’actualitat disposem de quatre 
alternatives per a desprendre’ns d’un 
aparell elèctric o electrònic:

Portar-lo al punt net o ecoparc del teu 1. 
municipi. En este lloc pots desprendre’t 
de tots els residus que generes en ta 
casa o el teu negoci: piles i bateries, 
lluminàries, electrodomèstics, telèfons 
mòbils, ordinadors, a més d’un altre tipus 
de residus com ara roba vella, oli usat, 
paper i cartó i qualsevol cosa, llevat de 
matèria orgànica -el fem de cada dia-. 
Com en els contenidors que hi ha en 
el carrer, no hauràs de pagar res per 
deixar-los allí.

Deixar-lo en la botiga on acabes de 2. 
comprar-ne un de funció equivalent. 
Per exemple, si compres una ràdio pots 
deixar la vella en la botiga. Esta opció és 

una obligació dels comerços i botigues 
arreplegada per la normativa.

Si has contractat el servici d’entrega a 3. 

es porten el vell aparell. Per exemple, si 
has comprat una nevera, pots demanar 
que s’emporten la vella quan et porten la 
nova a casa. Això sí, és millor si acordes 
este servici en el moment de la compra, 
que a pesar de no ser obligatori per 
normativa, alguns establiments l’oferixen 
com a servici complementari.

Molts municipis oferixen el servici 4. 
d’arreplega dels residus voluminosos a 
domicili (frigorífics, rentadores, mobles, 
etc.). En alguns casos has de cridar per 
a concertar una data i lloc d’entrega i en 
altres hi ha un dia al mes o a la setmana 
i un lloc predeterminat per a l’arreplega, 
de manera que els veïns trauen els seus 
residus voluminosos al carrer i eixe dia 
s’arrepleguen. Pots informar-te en el teu 
ajuntament.

Definició:
L’ecoparc o punt net 

municipal en què 
els ciutadans i els 
xicotets negocis poden 
depositar els residus 
que no han de tirar-se 
en els contenidors que 
trobem en el carrer. Per 
exemple, portaríem a 
un ecoparc els aparells 
elèctrics i electrònics, 
els tubs de neó, l’oli usat 
o les radiografies, entre 
d’altres.

ECOPARC
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Bones i males pràctiques amb els AEE
A més de gestionar adequadament els residus, hi ha moltes altres 
coses que podem fer perquè la nostra forma de vida cause el 
menor deteriorament del medi ambient possible a l’utilitzar aparells 
elèctrics o electrònics. Per exemple:

Abans de comprar un aparell 
Valorar si realment necessitem  ü
l’aparell, si la funció s’ajusta al 
que necessitem o si l’aparell que 
actualment tenim no pot continuar 
fent la funció durant un temps més. 
Dit d’una altra forma, necessite 
l’aparell o és un capritx de què puc 
prescindir?
Triar els aparells que tinguen una  ü
major eficiència energètica i un 
menor consum d’aigua. Solen ser 
un poc més cars, però a la llarga 
estalvies diners perquè gastes menys 
energia amb estos.
Assegurar-nos que els aparells  ü
s’han construït seguint les directrius 
europees, cosa que garantix que no 
contenen substàncies contaminants 
prohibides. Recorda que sabràs si un 
aparell complix estes directrius quan 
hi veges el símbol de la Comunitat 
Europea “CE”.

Durant l’ús de l’aparell
Estalviar energia. Molts aparells  ü
tenen l’opció de quedar-se en espera 
en compte de desconnectar-se 
completament. Això pot ser útil quan 
l’utilitzes novament en un període 
de temps molt breu, però si has 
d’esperar una hora o més és millor 
apagar-los completament. Tampoc 
no és bo deixar els telèfons mòbils 
carregant durant tota la nit perquè 

això pot espatlar la bateria i seguix 
consumint-se energia de forma 
innecessària. També consumixes 
energia si deixes el carregador 
connectat quan no estigues carregant 
el mòbil.
Atendre les recomanacions del  ü
fabricant, en especial sobre el 
mode d’ús i de magatzematge dels 
aparells. Estes recomanacions estan 
destinades a allargar la vida útil 
del producte i mantindre durant el 
màxim temps possible les prestacions 
que t’oferix. Per exemple: molts 
aparells que suporten malament la 
humitat, els canvis de temperatura o 
l’acció directa del sol; els ordinadors 
portàtils no han de funcionar sobre 
una superfície que impedisca la seua 
ventilació correcta, com una manta 
o cobertor; desconnectar els aparells 
estirant del cable pot espatlar les 
preses de corrent, etc.
En la mesura que siga possible,  ü
intenta arreglar els teus aparells quan 
s’espatlen en compte de comprar-ne 
un nou directament.

Després de l’ús de l’aparell
Depositar els residus d’aparells  ü
elèctrics i electrònics a través de les 
diverses opcions que s’han presentat 
abans i:
Mai no abandones un aparell elèctric  ü
o electrònic en el carrer -ni en 
general qualsevol residu- pensant que 
algú l’utilitzarà.
Mai no abandones un dels teus  ü
aparells -ni cap altre residu- en llocs 
no habilitats per a això, per exemple 
en el camp o en un descampat. No 
sols és molt perjudicial per al medi 
ambient sinó que, a més, podries ser 
sancionat econòmicament per això.
Mai no tractes de desmuntar tu  ü
mateix un aparell elèctric o electrònic 
per a separar els seus components i 
portar-los a reciclar per separat (el 
plàstic amb els envasos, la pantalla 
amb el vidre…). Estaries mesclant 
materials de distintes composicions 
i dificultant amb això el procés de 
reciclatge. A més, tindries el risc 
d’exposar-te a substàncies tòxiques i 
perilloses.
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4 a 8 anys
Fes un mural en cartolina sobre 
“la regla de les tres erres”. Pots 
enganxar fotografies, fer dibuixos 
o posar informació sobre el que 
significa reduir, reutilitzar i reciclar. 
Després enganxa el mural en la 
teua habitació, perquè tots els qui et 
visiten aprenguen la regla.

9 a 12 anys
Decidix si les frases següents són 
verdaderes o falses. Si consideres 
que són falses, explica perquè:

La millor manera de gestionar a) 
un residu d’un aparell elèctric o 
electrònic és desmuntar-lo per 
a poder depositar els materials 
de forma selectiva: el plàstic 
en el contenidor groc destinat 
a envasos, les pantalles en el 

amb tota la resta.
Les botigues no tenen perquè b) 
acceptar-nos el RAEE, llevat 
que compre un aparell de funció 
equivalent.
Reduir els residus significa c) 
esclafar-los molt perquè ocupen 
poc espai.

Per a portar els residus a d) 
l’ecoparc has de pagar una 
quantitat de diners que varia 
segons el tipus de residu.
Els productes que tenen e) 
millor eficiència energètica 
normalment són més cars, però a 
la llarga estalvies diners perquè 
consumixen molta menys energia 
i, per tant, la factura de consum 
elèctric serà menor.
Si et vols desprendre d’un f) 
televisor vell, però que encara 
funciona, el millor és deixar-lo 
en el carrer. Segur que així algú 
l’aprofita.

13 a 17 anys
Investiga les opcions que tens per 
a desprendre’t dels teus aparells 
elèctrics i electrònics en el teu 
municipi. Per exemple, esbrina si el 
municipi oferix el servici d’arreplega 
d’electrodomèstics i com s’organitza 
este servici, localitza l’ecoparc o punt 
net més pròxim. La forma més fàcil 
de fer-ho és que consultes la pàgina 
web del teu ajuntament o que faces 
una consulta telefònica.

ACTIVITATS
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5
Què significa…?

AEE: aparell elèctric o electrònic. Són 
aquells artefactes que requerixen 
d’energia elèctrica per a funcionar, 
provinga esta de la xarxa elèctrica, 
de piles i bateries o de plaques 
fotovoltaiques.

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

Consum: adquisició de béns i servicis. 
La manera en què consumim té moltes 
implicacions mediambientals, per 
exemple, a través dels residus que es 
generen. Parlem de la societat de consum 
per a referir-nos a un sistema que està 
basat a produir i a adquirir béns, encara 
que no siguen estrictament necessaris.

Eliminació: últim pas de la cadena 
de gestió dels residus, quan estos ja 
no poden ser valorats. Generalment 
l’eliminació es realitza per deposició d’un 
abocador.

Gestió dels residus: conjunt d’operacions 
que estan encaminades a resoldre el 
conflicte diari que suposa la generació 
de residus. La gestió implica diversos 
processos que es poden resumir així: 
arreplega, transport, tractament, valoració 
i eliminació.

Impacte ambiental: efectes i 
conseqüències sobre el medi ambient, 
generalment negatius, de qualsevol acció 

desenrotllada pel ser humà.

Procés productiu: cadena d’operacions 
necessàries per a fabricar un determinat 
producte. 

RAEE: residu d’aparell elèctric o 
electrònic. Considerem un RAEE 
als aparells elèctrics o electrònics 
quan ja no tenen un ús, però també 
a tots els materials, components, 
consumibles i, en general, qualsevol de 
les parts que formen un aparell d’estes 
característiques.

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

Recollida selectiva: acumulació dels 
residus segons el tipus de material 
de què estan compostos, perquè puga 
realitzar-se amb estos un tractament 
específic.

Reducció: disminució de la quantitat de 
residus que generem.

Residu: anomenem residu a tot allò que 
ja no té utilitat per a nosaltres i del qual 
desitgem desprendre’ns. Paradoxalment, 

els residus poden ser molt valuosos 
perquè poden contindre materials que 
poden reutilitzar-se o reciclar-se. 

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

Sistema integrat de gestió (SIG): conjunt 
d’entitats i de processos que estan 
destinats a assegurar la gestió adequada 
d’un determinat tipus de residus.

Tractament: conjunt d’operacions 
que s’apliquen als residus després de 
l’arreplega per a extraure els materials 
reciclables i eliminar-ne la perillositat.

Valoració: procés pel qual es permet 
l’aprofitament dels recursos continguts 
en els residus, per exemple, recuperar 
els seus materials per al reciclatge, 
compostar la matèria orgànica i, fins i 
tot, obtindre energia elèctrica per mitjà 
de la seua valoració energètica.

Abocador: lloc on s’aboquen els residus 
que no poden ser valorats per a 
l’eliminació definitiva.
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4 a 8 años

Actividad 1 Cuentacuentos

Los cuentos son una forma atractiva para transmitir un mensaje. Es un recurso muy utilizado en educación 
ambiental y en esta actividad se propone su uso para reflexionar sobre la aparición de los aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Cuento

Un día normal 
en la vida de 
Don Francisco 
de Mendoza
Don Francisco de Mendoza y Aguada 
se levantó al amanecer al oír el 
canto del gallo. Era una mañana fría 
de marzo y lo primero que hizo fue 
avivar las brasas que aún quedaban 
en la chimenea como restos del fuego 
de la noche anterior. Puso una olla 
sobre las llamas jóvenes para calentar 
agua y cuando estuvo caliente, se 
lavó la cara y con una cuchilla se 
afeitó con mucho cuidado para no 
cortarse. Después, como cada día, fue 
a la plaza del pueblo para enterarse 
de las últimas noticias sobre la guerra 
contra los franceses que invadían 
España. Corría el año 1810 y él era el 
encargado de vestir a los soldados.

Don Francisco desayunó en la 
posada, pero tuvo que esperar a que 
ordeñasen la vaca porque no había en 
esa época otra forma de tomar leche 

fresca. Mientras esperaba, sacó papel 
y pluma y escribió una carta a sus 
padres con las noticias que acababa 
de escuchar. La carta tardaría en 
llegar unos días. 

Al terminar su desayuno, pagó 
la cuenta y se encaminó hacia la 
hacienda de su amigo Don Ramón de 
Coscollá y Martínez, al otro lado del 
río. Quería tratar con él los asuntos de 
la guerra y hacer negocios pues Don 
Ramón se dedicaba a la compraventa 
de casacas y zapatos de hebilla para 
los soldados. Llegó allí a mediodía y 
¡Talán, tolón! tocó la campana de la 
puerta principal.

-¿Cómo se encuentra, Vuestra 
Merced? Voto a tal, que esperaba 
verle en la plaza como acostumbra- 
dijo D. Francisco al entrar en la casa 
sorprendido de ver a su amigo en 
ropa de noche.

- Vea usted que la doncella marchó 
temprano a lavar al río –respondió 
Don Ramón- y llevose por error mis 
únicos calzones que ahora están 
extendidos a la espera del calor del 
sol. Pero pasad, mi buen amigo, y 
venid a calentaros junto a la lumbre. 

Objetivos
Reflexionar sobre la importancia de la 
tecnología en nuestra vida cotidiana y 
la presencia de aparatos eléctricos y 
electrónicos en nuestros hogares.
Aprender que la sociedad ha ido 
evolucionando tecnológicamente con el 
transcurso de los años.
Introducir conceptos de energía y 
consumo energético.

Metodología
Reflexión en grupo sobre los aparatos 1. 
eléctricos y electrónicos de que dispo-
nemos en el hogar. Para ello, se pedirá 
a los alumnos que digan los aparatos 
que tienen en sus casas que necesi-
ten pilas o electricidad. Después se 
preguntará si creen que estos artilu-
gios han estado siempre presentes en 
nuestras casas y se contextualizará el 
cuento hablando sobre las costumbres 
del pasado.
Narración interpretativa del cuento 2. 
“Un día normal en la vida de Don 
Francisco de Mendoza”
Reflexión en grupo tras el cuento, para 3. 
el que se propone una batería de cues-
tiones posibles a tratar.



Cuando ambos estuvieron acomodados 
frente al fuego, Don Ramón encendió 
una vela para tener más luz y pregunto 
-¿Qué buena ventura os trae por mi 
humilde casa, Don Francisco?-

- Vengo a interesarme por usted y su 
salud y a traerle nuevas de la guerra. 
También vengo a discutir con usted los 
pormenores de nuestro negocio, pues 
se acerca el momento en que nuestros 
soldados habrán de vestir sus ropas 
de batalla y enfrentarse al ejército del 
emperador Napoleón Bonaparte.

- Debéis decirme entonces cuantas 
casacas queréis. Y cuántos zapatos. 
Enviaré un mozo con el recado a la 

fábrica para que preparen el envío, 
pero tardaré media jornada al menos 
en tenerlo todo listo. ¿Habéis pensado 
cómo vais a pagarme?... Me resulta 
difícil llevar los registros y las cuentas 
de mi negocio.

- Os traigo un Pagaré de la Casa del 
Rey. Podréis cobrarlo cuando reciba la 
mercancía- Contestó Don Francisco.

Después hablaron largo y tendido de 
otros asuntos, de la familia de ambos, de 
los amigos comunes, de política y de los 
últimos libros que habían leído. Jugaron 
varias partidas de cartas y antes de 
caer el sol, por no volver a oscuras, Don 
Francisco regresó a su casa.

Al llegar, la casa estaba helada –ojalá 
tuviese a alguien que encendiese la 
chimenea antes de llegar yo- pensó. 
Prendió él mismo el fuego y se dispuso 
a cenar. A falta de verdura fresca, 
pues no había comprado nada en el 
mercado para evitar que se le echase a 
perder, comió un poco de pan tostado 
en la chimenea y queso que sacó de 
la quesera. El silencio de la casa era 
atronador. Sin luz y solo en casa, pocas 
cosas podía hacer así que encendió 
un quinqué y se entregó al placer de 
la lectura hasta que el sueño se hizo 
dueño de él.

Cuestiones para la reflexión en grupo
1. ¿Qué aparatos eléctricos podrían ayudar a Don Francisco y Don Ramón en su día a día? 

Función Aparato
Despertarse Despertador

Calentar la casa Calefactores, estufas y termostatos

Calentar el agua Microondas

Afeitarse Maquinilla electrónica

Enterarse de las noticias Radio y televisor

Conservar los alimentos frescos Nevera

Comunicarse rápido y barato Correo electrónico y teléfono

Llamar a la puerta Timbre

Lavar la ropa y secarla Lavadora y secadora

Tener luz dentro y fuera de casa Luminarias

Pagar Transferencia bancaria, tarjetas de crédito

Llevar la contabilidad Ordenador

Jugar con su amigo Consola de videojuegos

Tostar el pan Tostadora

2. ¿Cuáles de estos aparatos se utilizan 
en vuestra casa diariamente? ¿Podéis 
pensar en algún otro que no hayamos 
mencionado?

3. ¿Creéis que la vida era más fácil 
antes o ahora con los AEE? ¿Utilizamos 
demasiados AEE? 

4. ¿Qué otra funciones creéis que se 
podrían hacer con aparatos eléctricos 
y electrónicos? (por ejemplo, limpiar la 
casa, hacer las camas, cocinar, hacer los 
deberes, sacar al perro). ¿Sería bueno 
que todas estas cosas las hiciésemos con 
aparatos eléctricos y electrónicos?

5. ¿Qué necesitan todos estos aparatos 
para poder funcionar?

6. ¿Qué pasaría si un día se acabase la 
energía, o se fuese la luz o se acabasen 
las pilas de tus aparatos?



4 a 8 años

Actividad 2 Lengua y residuos

La educación en valores, y por tanto la educación ambiental, debe ser trabajada de forma transversal en todas 
las áreas del currículum. En la presente actividad se pretende un acercamiento a algunos de los conceptos 
relacionados con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través del área de Lengua.

Objetivos
Familiarizarse con la escritura y 
concepto de algunos términos relativos 
a los aparatos eléctricos y electrónicos.
Practicar la destreza lingüística con 
actividades lúdicas sobre los residuos.

Metodología 
Los alumnos trabajarán las actividades 
incluidas en la ficha de forma individual.

Materiales
Fotocopias de la ficha de trabajo.

Soluciones:
1. Oro, vidrio, hierro, plata, 
plástico, y madera
2. Reciclar, vertedero, plástico, 
papel y vidrio

1. Si combinas correctamente los 
siguientes dados, puedes encontrar al 
menos seis materiales que forman parte 
de los aparatos eléctricos y electrónicos:

Palabras de dos sílabas: 
__  __    __  __      __  __     __  __

Palabras de tres sílabas: 
__  __  ___     ___  ___  ____

2. Ordena las siguientes letras, para 
formar palabras relacionadas con los 
residuos

LACRICER
DOVETRERE
POLSÁCIT
LAPEP
DOVIRI

3. Alberto está un poco confundido y no 
sabe que aparato utilizar para algunas de 
las cosas que tiene que hacer en casa. 

¿Le puedes ayudar?

Si quiere...
… secarse el pelo 
… limpiar la casa
… leer el periódico
… entretenerse un rato
… cocinar
… escuchar las noticias

...tiene que utilizar…
…una videoconsola.
…una aspiradora.
…una radio.
…un secador.
…una lámpara.
…una batidora.

HIE TA

RRO DE ROVI

ORA MA TI

PLÁS DRIO COPLA



4 a 8 años

Actividad 3 Caligrafía: Las tres erres 

La caligrafía es una de las destrezas a las que los niños y niñas deben practicar con más esfuerzo. En sus primeras 
etapas, la caligrafía se basa en la repetición de trazos sueltos para ir progresando hacía trazos de continuidad, letras, 
palabras y finalmente frases con sentido en las que se comienza a trabajar la comprensión lectora. En la presente 
actividad proponemos un ejercicio de caligrafía con un mensaje de contenido medioambiental.

Objetivos
Fomentar el desarrollo motriz del 
escolar.
Familiarizarnos con los términos 
básicos del reciclaje.

Metodología
Los alumnos trabajarán individualmente 
sus fichas de caligrafía.

Materiales
Fotocopias de las fichas.

Lee y copia el siguiente texto



4 a 8 años

Actividad 4 Recogemos las pilas utilizadas 

Uno de los principales inconvenientes para el reciclaje de los RAEE de pequeño tamaño es que resulta difícil 
acordarse de llevarlos a los puntos de recogida y, de alguna forma, nos da la sensación de que por algo tan 
pequeño no vale la pena el viaje. Esto pasa en particular con las pilas, pero se resuelve fácilmente si se dispone 
de un recipiente práctico y cómodo para su acumulación en el hogar.

Objetivos
Trabajar la destreza manual.
Facilitar un recipiente para el reciclaje 
de las pilas en el hogar.
Concienciar, a través del propio trabajo, 
sobre la conveniencia de recoger de 
forma selectiva los propios residuos.

Metodología
1. El profesor deberá fotocopiar la 
plantilla dada en formato A3 y recortarla. 
Esta plantilla se repartirla a los alumnos. 
2. Los alumnos copiarán la plantilla en 
una cartulina, bordeando con el lápiz 
sobre la plantilla del profesor. 
3. Después recortarán la cartulina y 
colorearán la caja antes de montarla. 
Los alumnos deben prestar atención a la 
dirección del dibujo: Con la plantilla en 
horizontal, la boca de la caja debe quedar 
arriba para que los dibujos tengan la 
orientación adecuada.
4. Plegarán todos los bordes y con 
pegamento, los alumnos pegarán las 
solapas de la caja.

Materiales
Fotocopia de la plantilla
Cartulinas tamaño A3
Tijeras y pegamento
Lápices de colores, rotuladores



9 a 12 años

Actividad 1 Las matemáticas de los residuos

La educación ambiental, como la educación en valores o la educación para la salud, pueden ser trabajadas de forma 
transversal en cualquier disciplina. En la presente ficha se propone un batería de actividades para trabajar sobre el 
conflicto de los residuos desde el área de matemáticas.

Objetivos
Analizar la evolución de la generación 
de residuos en España en los últimos 
años.
Practicar la expresión gráfica de series 
de datos y la interpretación de gráficas.
Introducir el concepto de indicador y 
practicar su uso.

Metodología
Los alumnos trabajarán individualmente 
las actividades propuestas, que serán 
corregidas posteriormente en el aula.

Materiales
Fotocopia de la hoja de actividades

Las matemáticas de los 
residuos
1.a) Representa gráficamente la cantidad 
de residuos generados en la Comunidad 
Valenciana y en España durante los 
años 2005 a 2009. Describe, interpreta y 
compara ambas gráficas.
b) Calcula el porcentaje de residuos 
en España que fue producido por la 
Comunidad Valenciana en cada año.

Tabla: Toneladas de residuos urbanos 
recogidos en España y la Comunidad 
Valenciana (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística)

Año Comunidad 
Valenciana España

2005 2.683.093 28.062.345

2006 2.853.865 28.418.545

2007 3.084.301 28.240.470

2008 2.935.472 26.322.384

2009 2.341.810 24.758.113

2. Cálculo de indicadores. Un indicador 
es una cifra que nos permite sacar 
conclusiones cuando tenemos datos que 
en sí mismos son difíciles de interpretar. 
En el caso de residuos, por ejemplo, 
comparar la cantidad de residuos 
que generamos cada año nos aporta 
información sobre la dimensión del 
problema, pero no nos dice nada sobre 
si cada ciudadano está generando más 
o menos residuos cada año o si estamos 
reciclando más o menos que antes. Para 
hacer estas comparaciones necesitamos 
dos indicadores que son: 

Residuos producidos por hogar 
=

Total de residuos / número de hogares
Porcentaje de recogida selectiva 

= 
(Residuos recogidos selectivamente x 

100) / Total de residuos

Con los datos contenidos en la a) 
siguiente tabla, calcula para cada año 
los dos indicadores propuestos.
Haz dos representaciones gráficas, b) 
una de los residuos generados 
por hogar durante los diez años 
considerados y otra del porcentaje 
de recogida selectiva. Interpreta las 
gráficas y explica cómo los españoles 
estamos gestionando nuestros 
residuos.



Tabla: Toneladas de residuos urbanos recogidos mezclados o selectivamente en España (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Año
Residuos (toneladas)

Número de hogares Residuos por hogar 
(toneladas)

Porcentaje recogida 
selectivaMezclados Recogidos 

selectivamente Total

1998 20.951.669 1.470.095 22.421.764 12.263.412 1,83 6.55%
1999 22.895.689 1.573.710 24.469.399 12.671.666 
2000 23.792.175 2.712.815 26.504.990 13.086.197 
2001 24.019.377 2.596.519 26.615.896 13.468.068 
2002 24.015.152 2.580.646 26.595.798 13.842.739 
2003 24.583.907 3.002.795 27.586.702 14.187.443 
2004 21.207.615 6.385.527 27.593.142 14.528.259 
2005 21.639.537 6.422.808 28.062.345 14.865.709 
2006 21.861.821 6.556.724 28.418.545 15.604.300 
2007 21.925.920 6.314.550 28.240.470 16.280.438 
2008 21.045.683 5.276.701 26.322.384 16.741.379 

3. Los indicadores también nos sirven para poder comparar entre Comunidades Autónomas diferentes que generan cantidades 
de residuos muy distintas porque también tienen poblaciones muy diferentes en tamaño. A la vista de los datos recogidos en la 
siguiente tabla ¿En que Comunidad se recogen más residuos de forma selectiva? ¿En cual se generan menos residuos por persona?

Tabla: Análisis de los residuos urbanos producidos en las Comunidades Autónomas en el año 2008 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Comunidades 
Autónomas

Residuos (toneladas)
Número de hogares

Residuos 
por hogar 

(toneladas)

Porcentaje 
recogida 
selectivaMezclados Recogidos 

selectivamente Total

Andalucía 3.785.382 803.545 4.588.927 2.826.659 
Aragón 615.207 132.433 747.640 504.080 
Asturias 486.176 96.564 582.740 414.722 
Baleares 604.182 102.148 706.330 402.089 
Canarias 1.045.068 210.582 1.255.650 730.142 
Cantabria 330.285 46.225 376.510 204.161 

Castilla y León 1.015.406 525.194 1.540.600 964.369 
Castilla-La Mancha 965.258 279.164 1.244.422 711.231 

Cataluña 3.042.873 980.286 4.023.159 2.755.175 
C. Valenciana 2.243.754 691.718 2.935.472 1.876.195 
Extremadura 463.169 64.368 527.537 387.952 

Galicia 1.135.391 176.630 1.312.021 994.426 
Madrid 2.990.989 685.333 3.676.322 2.249.309 
Murcia 713.758 73.619 787.377 487.901 
Navarra 331.371 78.136 409.507 228.391 

País Vasco 1.055.140 290.744 1.345.884 842.188 
La Rioja 150.117 34.029 184.146 118.743 



9 a 12 años

Actividad 2 La física de los RAEE

En la gestión de los residuos intervienen múltiples variables, desde la percepción social o la rentabilidad económica 
hasta la caracterización física de los propios residuos. En la presente actividad nos centramos precisamente en esa 
caracterización, que aprovechamos para proponer problemas sobre el cálculo de densidades, masas y volúmenes.

Objetivos
Ejercitar los conceptos de densidad, 
masa y volumen y practicar la 
aplicación de la fórmula que los 
relaciona.
Acercarse a la magnitud del problema 
de los RAEE a través de casos 
prácticos.

Metodología
Trabajo individual de la ficha y 
corrección en grupo.

Materiales
Fotocopia de la ficha de trabajo
Calculadora.

SOLUCIONES
1.a) 80 cm3 b) 
Teléfono Luisa 0,94 
g/cm3, teléfono Juan 
1,88 g/cm3 c) Del 
de Juan, porque su 
masa es el doble.
2. Los aparatos 
más antiguos 
estaban formados 
por materiales más 
densos que en la 
actualidad. Muchos 
metales, de hecho, se 
han sustituido por 
plásticos que son 
mucho más livianos.
3. a) 53,75 Kg de 

hierro; 8,75 kg de 
metales no férricos; 
5 kg de vidrio; 27,5 
kg de plástico; 30 kg 
de otros materiales.
b) 6,8 dm3 de hierro; 
1,7 dm3 de metales 
no férricos; 2 dm3 de 
vidrio y 30,2 dm3de 
plástico
4. a) 19.162.500 kg
b) 76.650 m3

c) papel 4.024.125 
kg; plástico 
2.107.875 kg; vidrio 
1.341.375kg; metales 
férricos 574.875 kg.

La física de los residuos: 
problemas de densidad.
1. Luisa y Juan están comparando sus 
teléfonos móviles. Más o menos los dos 
tienen el mismo tamaño (10 cm x 4 cm x 
2 cm) pero el de Juan pesa el doble que 
el de Luisa:

Calcula el volumen de sus teléfonos.a) 
Si el teléfono de Luisa pesa 75 b) 
gramos, calcula la densidad de los dos 
aparatos.
¿De cuál de los dos se podrían extraer c) 
más materiales para su reciclaje?

2. Si comparas un aparato eléctrico 
actual con otro equivalente en función y 
dimensiones de hace treinta años podrás 
comprobar que normalmente el actual 
pesa mucho menos. ¿Puedes concluir 
algo con respecto a los materiales que lo 
forman?

3.  Sabiendo que una nevera tiene una 
masa de 125 kg y que en su composición 
hay un 43% de hierro, un 7% de metales 
no férricos, un 4% de vidrio, un 22% de 
plástico y  además de un 24% de otros 
materiales. 

a) Calcula cuántos kilogramos de d) 
cada material se podrán reciclar 
si la nevera se gestiona de forma 
adecuada.

b) Imagina que alguien decide e) 
abandonar la nevera en un vertedero 
¿Qué volumen ocuparía cada material 
en ese vertedero si sabemos que la 
densidad del hierro es 7874 Kg/m3, 
la de los metales no férricos 5325 kg/
m3, la del vidrio 2,49 g/cm3 y la del 
plástico 0,910 g/cm3?

4. En una localidad de 35.000 habitantes 
no tratan sus residuos sino que los 
depositan directamente al vertedero.  

a) Sabiendo que cada persona genera f) 
1.5 kg de residuos al día. ¿Cuántos 
residuos generan al año en esta 
localidad?
b) Si la densidad de estos residuos es g) 
de 250 kg/m3 ¿Cuál es el volumen 
que estos materiales ocuparán en un 
vertedero?
c) Calcula cuántos kilogramos de h) 
cada material se podrían haber 
reciclado si el 21% de la masa de 
residuos correspondía a papel, el 11% 
a plástico, el 7% a vidrio y el 3% a 
metales férricos.



9 a 12 años

Actividad 3 Analizamos los residuos 

Esta actividad está diseñada para que los alumnos practiquen la interpretación de datos numéricos a través de 
gráficos, aprovechando para ello la temática de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Objetivos
Practicar la extracción de información 
de una tabla numérica y la 
interpretación de gráficos sencillos.
Evidenciar la diversidad de materiales 
presentes en los RAEE, haciendo 
hincapié en la posibilidad de reciclar 
una gran parte de sus componentes 
y en la presencia de sustancias 
peligrosas.

Metodología
Los alumnos trabajarán la ficha 
individualmente y se corregirá 
posteriormente en el aula.

Materiales
Fotocopia de la ficha de trabajo
Calculadora
Compás y lápices de colores o 
rotuladores.

1. En la tabla siguiente aparecen varios símbolos químicos. Con la ayuda de una 
tabla periódica, descubre a qué elementos químicos corresponden. Atención porque 
aparecen un símbolo que no corresponde a un elemento químico, sino a un compuesto 
químico. Haz una búsqueda en internet para ver qué significa.

Tabla. Porcentaje de los diferentes materiales que forman un aparato eléctrico o electrónico, 
según tipo de aparato.

Categoría de aparato Metales 
férreos

Metales no 
férreos* Vidrio Plástico Otros Sustancias 

peligrosas

Electrodomésticos 
grandes 61% 7% 3% 9% 20% Cd, Pb, Hg y Cr

Electrodomésticos 
pequeños 19% 1% 0% 48% 32% Aceites 

térmicos, Cr

Equipos informáticos 43% 13% 4% 30% 10% Pb, Be, PVC

Telecomunicaciones 13% 7% 0% 74% 6% Pb

Televisores, radios, 
etc. 11% 2% 35% 31% 22% Pb, Ba

Lámparas 2% 2% 89% 3% 4% Hg ,Na

*Zn, Cu, Al, Pb, Au, Hg, Co 



2. El siguiente gráfico corresponde los datos de la tabla anterior, pero los residuos no 
aparecen en el mismo orden. ¿A qué residuo corresponde cada letra?

A C E

B D F

3. Responde a las siguientes preguntas:
a) Si te dedicases al trabajo con metales 
¿Qué tipo de residuos te proporcionaría 
más material?
b) ¿De qué tipo de residuo se podría 
recuperar metales preciosos? ¿De cuál 
podrías obtener vidrio? ¿Cuál de los 
residuos contiene mayor cantidad de 
plástico?

4. Si quisiéramos analizar la composición 
de cada tipo de residuo por separado, 
podríamos hacerlo con un gráfico 
circular de secciones como el que ves 
a continuación los electrodomésticos 
grandes. Elige dos tipos de residuos más 
e intenta hacer lo mismo.

Gráfico: 
Composición de los 
electrodomésticos 
grandes.

6%

13%

7%

74%

Metales férricos

Metales no férricos

Vidrio

Plástico

Otros

5. Si tienes una lavadora que pesa 70 kg. ¿Cuántos kilogramos de cada material 
podrías recuperar de ella? ¿Y de un televisor de 6 kg?



9 a 12 años

Actividad 4 Concienciamos sobre los RAEE

Tratar de explicar una idea o un concepto nos ayuda a reflexionar sobre ella y a clarificar nuestro posicionamiento. 
En la presente actividad proponemos la elaboración de una campaña de educación ambiental para el centro 
educativo a través de la que los alumnos tendrán que identificar las ideas fuerza que sustentan la necesidad de una 
gestión adecuada de los residuos.

Objetivos
Sensibilizar a los alumnos sobre la 
importancia de la recogida selectiva de 
los RAEE.
Introducir algunos conceptos 
relacionados con la comunicación y la 
educación ambiental.
Fomentar la planificación en el trabajo 
y el trabajo en grupo. 

Metodología
1. Diseño de la campaña. Se distribuirán 
los/as alumnos/as por grupos de 
trabajo y planificarán una campaña de 
educación ambiental. Para ello pueden 
ayudarse de los siguientes hitos:

Definir el objetivo de la campaña a. 
de educación ambiental, en este 
caso, tendrá que ver con los RAEE, 
su posible impacto sobre el medio 
ambiente, los beneficios de su 
reciclaje y las alternativas de los 
ciudadanos para depositarlos 
selectivamente.
Identificar el público objetivo y b. 
caracterizar su relación con el 
conflicto ambiental, en este caso, la 
gestión adecuada de los RAEE. Lo 
más interesante sería, probablemente, 
destinarla a cursos inferiores, pero 
también se pueden plantear otros 
públicos como el profesorado o el  
personal no docente, la comunidad de 
madres y padres, etc.

Especificar de manera escueta el c. 
mensaje que se pretende transmitir.
Diseñar los canales de información d. 
que se van a utilizar, las actividades 
a desarrollar, etc. Lo más sencillo 
es la realización de murales, pero 
hay otras muchas actividades 
que se pueden realizar como por 
ejemplo que los alumnos expliquen 
en las clases de cursos inferiores la 
importancia del reciclaje, redactar e 
interpretar una obra de teatro, etc.
Concretar los recursos materiales e. 
necesarios para desarrollar la 
campaña.

Establecer un cronograma sobre el f. 
que desarrollar la campaña.
g. Determinar un método g. 
de evaluación del grado de 
cumplimiento del objetivo inicial.

2. Ejecución de la campaña.
3. Evaluación del resultado.

Materiales
Cartulinas y folios.
Acceso a Internet.
Otros, en función de la campaña 
diseñada por los alumnos



9 a 12 años

Actividad 5 Encuesta ciudadana

La realización e interpretación de encuestas es uno de los métodos más comunes para el análisis de la percepción 
social. Se utilizan para realizar sondeos electorales, para el estudio de mercados o para el diseño publicitario, 
entre otros muchos ámbitos y los alumnos se exponen a ellas como consumidores de información en los medios 
de comunicación pero también como sujetos participantes cuando son cuestionados en los centros comerciales, 
en las ofertas publicitarias o por teléfono. Por ello es importante que se familiaricen con esta herramienta, con su 
metodología y alcance y aprendan a interpretar y analizar los resultados de forma crítica. La mejor forma para ello 
es a través de la experiencia por lo que se propone realizar un estudio sociológico sobre el consumo de aparatos 
eléctricos y electrónicos  y la gestión de sus residuos.

Objetivos
Sondear los hábitos de consumo de 
aparatos eléctricos y electrónicos en el 
entorno cercano a los alumnos.
Identificar los hábitos de gestión de 
los RAEE y definir las necesidades de 
concienciación y sensibilización a este 
respecto.
Trabajar la encuesta como método 
de análisis de la realidad social y 
familiarizarse con las operaciones 
estadísticas sencillas y la 
interpretación de resultados.

Metodología
Tras explicar los fundamentos de un 
estudio sociológico, se pasará a diseñar 
un modelo de encuesta. Para ello, cada 
alumno reflexionará durante diez 
minutos y redactará todas las preguntas 
que se le ocurran respecto del consumo 
de aparatos eléctricos y electrónicos y 
sus residuos. Las preguntas de cada uno 
se comentarán en grupo y se escogerán 
las más relevantes, que pasarán a ser 
nuestro modelo de encuesta. Se propone 
un modelo para orientar el proceso, de 
ser necesario.
El estudio se va a realizar de manera 
conjunta en el grupo por lo que cada 
alumno deberá realizar la encuesta a dos 

o más personas de su entorno cercano. 
Los resultados se presentarán en 
clase y se trabajarán estadísticamente. 
Cada alumno elaborará un informe 
interpretativo de estos resultados.

Materiales
Modelo de encuesta y fotocopias
Calculadora



Modelo de encuesta
Presentación:
Hola, soy ____________________ y estoy elaborando un estudio sociológico sobre el consumo de aparatos eléctricos y electrónicos para una actividad 
escolar. ¿Le importaría responderá a unas preguntas? Sólo le llevará unos minutos.

Preguntas:
1. ¿Sabría decirme a qué nos referimos al decir aparato eléctrico o electrónico?    c Sí    c No
En caso afirmativo, solicitar una explicación o algunos ejemplos ¿Es correcto?    c Sí    c No
En caso negativo o explicación incorrecta, explicar al entrevistado qué son estos aparatos.

2.¿Sabe qué símbolo identifica a los aparatos eléctricos o electrónicos como tales?    c Sí    c No
En caso afirmativo, solicitar una explicación  ¿Es correcto?    c Sí    c No
En caso negativo o explicación incorrecta, mostrar el símbolo.

3. ¿Cuántos productos eléctricos o electrónicos ha comprado en el último año?

c Ninguno      c 1      c 2      c 3      c 4      c 5     c Más de cinco ¿Cuántos? ________

4. Con respecto a los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, muestre su grado de acuerdo con los siguientes enunciados:

Afirmación
Grado de acuerdo

Muy de acuerdo De acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son iguales que el 
resto de residuos

En la actualidad no hay una alternativa para depositar los residuos 
de los aparatos eléctricos y electrónicos de forma selectiva

Los RAEE no se pueden reciclar, porque están hechos de demasiados 
materiales diferentes

En España no se generan grandes cantidades de RAEE

5.¿Separa usted sus residuos según el material de que están hechos?  c Sí  c No
En caso afirmativo, ¿Cuáles de ellos recoge de forma selectiva?

c papel y cartón   c vidrio   c envases (plástico, aluminio…)   c residuos de aparatos eléctricos y electrónicos   c ropa y calzado   c aceite usado 
c pilas y baterías   c lámparas (bombillas, tubos fluorescentes)   c materia orgánica 

6. ¿Cómo se ha desprendido de sus últimos aparatos eléctricos y electrónicos? Marque todas las opciones necesarias

c Los he tirado al campo o a un descampado
c Los he dejado en la calle para que alguien los recoja
c Los he tirado a la basura
c Los he llevado al ecoparque

c Los he llevado a la tienda donde he comprado otro equivalente
c Los he entregado cuando me han traído mi nuevo aparato a domicilio
c Los he entregado al Ayuntamiento a través de su servicio de recogida.

Caracterización del entrevistado
Edad _____________   Sexo:   c Hombre   c Mujer

Nivel de estudios:
c Sin estudios    c Educación Básica (EGB, ESO, Ciclos formativos de grado medio)    c COU/ Bachillerato 
c Diplomatura   c Ingeniería/ Licenciatura   c Formación postgrado/ Doctor



13 a 17 años

Actividad 1 Invenciones y patentes

Los aparatos eléctricos y electrónicos se sitúan en la cumbre de las aplicaciones tecnológicas y de hecho parece 
haber una carrera tecnológica entre las compañías de telecomunicaciones e informáticas para desarrollar nuevos 
productos y servicios con los que ocupar el mayor margen de mercado posible. En esta actividad se propone una 
actividad reflexiva sobre la propiedad intelectual, las patentes, el desarrollo tecnológico y la generación de residuos.

Objetivos
Reflexionar sobre la propiedad 
intelectual y el derecho a explotar 
comercialmente un producto así como 
sobre el desarrollo tecnológico que ha 
permitido la aparición de la piratería.
Comprender que la escalada 
tecnológica en los productos de 
telecomunicaciones tiene por objeto 
promover el consumo y atisbar las 
consecuencias de este modo de 
consumo sobre la generación de 
residuos.

Metodología
Lectura de los textos propuestos y 
reflexión grupal sobre las cuestiones 
planteadas.

Materiales
Fotocopias de los textos y preguntas.

El teléfono

Alexander Graham Bell patentó el 
teléfono el 14 de febrero 1876 tan 
solo unas horas antes de que Elisa 
Grey hiciera lo mismo. Como Graham 
Bell presentó antes la documentación, 
generalmente lo consideramos a él el 
inventor del teléfono.
Sin embargo, el verdadero inventor de 
este aparato fue un italiano emigrado a 
Estados Unidos: Antonio Meucci, quien 
en 1854 diseño su teletrófono para 
comunicar su oficina con el dormitorio 
de su casa, situados en pisos distintos. 
Dio a conocer su invención en 1860 con 
una demostración pública pero Meucci 
no disponía del dinero suficiente para 
formalizar el proceso de patente, por lo 
que solo pudo registrarlo en 1871.
Tras la patente de Graham Bell, Meucci 
intentó que se reconociese su autoría 
por la vía legal, pero falleció en 1896 sin 
haberlo conseguido.
Entre tanto, Bell creo la Bell Telephone 
Company en 1877 y, tras mejorar 
significativamente el aparato con la 
ayuda de sus ingenieros, comercializó 
y extendió el uso de la telefonía hasta 
llegar a los niveles que hoy conocemos.
El teléfono es, sin duda, uno de los 
grandes inventos de la historia y en 2002, 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos reconoció que fue Meucci fue 
quien lo inventó.

La lámpara incandescente

La invención de lámpara incandescente 
–que llamamos habitualmente bombilla- 
se atribuye normalmente a Thomas 
Edison. Este estadounidense hizo de 
inventar su profesión, logró más de 
1000 patentes y trató de explotar 
comercialmente muchas de ellas.
La bombilla es, de hecho, su invención 
más relevante. Hizo miles de pruebas 
con materiales diferentes hasta que dio 
una fibra carbonizada que podía arder 
durante un tiempo prolongado cuando 
estaba en el vacío. La patentó en el año 
1879.
Sin embargo, lo cierto es que hubo otros 
que trabajaron sobre esta idea antes 
que él. Henry Woodward y Mathew 
Evans habían patentado una bombilla 
incandescente en 1874, pero vendieron 
a Edison los derechos de patente, que 
estaba ya trabajando sobre una invención 
parecida.
Aun antes que ellos, hubo otros inventores 
que intentaron lograr una lámpara 
incandescente y algunos incluso llegaron 
a patentar sus invenciones: Humphry 
Davy, Warren de la Rue, James Bowman o 
Heinrich Goebel o Alexander Lodygin, por 
ejemplo.
Fue sin embargo Edison quien logró 
patentar y comercializar su bombilla y es 
a él a quien se le atribuye normalmente el 
honor de considerarle su inventor.



Como ves, las disputas legales sobre las patentes y los derechos de autor son 
bastantes antiguas.  No solo está en juego el honor de ser el inventor de un producto 
sino que hay, sobre todo, importantes intereses comerciales.

¿Qué opinas sobre estos dos casos? ¿Te parece que cosas así ocurren en la a) 
actualidad?
Hoy en día, cuando alguien se lucra a costa de la propiedad intelectual de b) 
otra persona lo acusamos de piratería ¿Qué novedades tecnológicas están 
favoreciendo estas prácticas en la actualidad?  Hay mucha gente que está a favor 
de la piratería cuando se refiere a música o libros ¿Qué argumentos hay favor y 
en contra de la piratería?

Investiga  y reflexiona
1. Encuentra una definición para los siguientes conceptos:
Propiedad intelectual. Patente. Marca. Derechos de autor. Piratería

2. ¿Qué proceso debe seguirse para establecer una patente? Puedes encontrar mucha 
información en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(http://www.oepm.es)

3. En el momento presente, hay varios procesos legales en marcha por la propiedad 
intelectual y las patentes. Muchas de ellas se dan en los sectores más punteros, como 
ocurre en el sector de las telecomunicaciones. Haz una búsqueda en los periódicos y 
encuentra toda la información posible sobre uno de estos casos. Haz un informe de 
síntesis de esta información y posiciónate.  

4. En la actualidad, muchos productos electrónicos tienen nuevas versiones cada año 
ofertando mayores capacidades, nuevas aplicaciones, mejores calidades de imagen o 
sonido, etc.  aunque los avances no siempre parecen justificar la aparición del nuevo 
producto. ¿Por qué crees que se producen estas novedades? ¿Qué objeto tienen? ¿Qué 
consecuencias tienen estas novedades sobre la generación de residuos? ¿Crees que se 
podrá mantener este ritmo de desarrollo tecnológico indefinidamente? 



13 a 17 años

Actividad 2 El derecho y los residuos 

El conocimiento del sistema legislativo es una necesidad para todos los ciudadanos. En la presente actividad se 
propone un acercamiento a la estructura de una norma legal y al lenguaje legislativo bajo la temática de los residuos.

Objetivos
Conocer la estructura de las normas 
en nuestro ordenamiento jurídico 
y familiarizarse con el lenguaje 
legislativo.
Asumir la magnitud que supone el 
conflicto de los residuos comprobando 
que requiere incluso de legislación al 
respecto y comprobando el alcance de 
las normas que lo regulan.

Metodología
En primer lugar se reflexionará en el 
aula sobre el ordenamiento jurídico 
español, para lo que se proponen algunas 
cuestiones de referencia. Tras ello, los 
alumnos deberán descargar el Real 
Decreto propuesto de la página web del 
Boletín Oficial del Estado y responder a 
una serie de preguntas que les guiarán a 
través del documento.

Materiales
Fotocopia de las cuestiones para trabajar 
en casa. 
Los alumnos deben tener acceso a 
Internet.

Reflexionamos en clase:

¿Quién tiene la capacidad de crear 1. 
una Ley? ¿Cómo se llama el poder 
que redacta las leyes? ¿Y el que las 
ejecuta? ¿Y el que vela por su apli-
cación?
¿En qué ámbitos administrativos se 2. 
pueden redactar leyes o normas? 
¿Todas tienen la misma importan-
cia? ¿Prevalecen unas sobre otras?
¿Sobre qué se redactan las leyes? 3. 
¿Conoces alguna?
En España hay una extensa legis-4. 
lación que regula la gestión de los 
residuos, explicando qué se puede 
y qué se debe hacer con ellos. ¿Por 
qué crees que es necesaria esta le-
gislación?
¿Crees necesario que exista legisla-5. 
ción para los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos?
¿A qué tipo de aparatos se referiría 6. 
una ley sobre RAEE? ¿Qué procesos 
estarán descritos en esta ley?

Cuestiones para trabajar en 
casa:

Entra en la página web del Boletín 7. 
Oficial del Estado (www.boe.es) y 
descarga el Real Decreto 208/2005, 
de 25 de febrero, sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos. Este Decreto traspo-
ne al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2002/96/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 
de enero de 2003, sobre residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos.
Responde las siguientes preguntas:8. 

¿Cuál es la estructura del Real a. 
Decreto? ¿Cuántos artículos tie-
ne? ¿Cuántas disposiciones?
Encuentra las definiciones que da b. 
el Real Decreto para los aparatos 
eléctricos y electrónicos y los re-
siduos de los aparatos eléctricos y 
electrónicos.
¿En qué apartado del Real Decre-c. 
to se establecen las categorías de 
los aparatos eléctricos y electró-
nicos? ¿Cuáles son estas catego-
rías?
Sintetiza las cuatro medidas de d. 
prevención que deben adoptar los 
productores de AEE.
En el artículo 4 se establecen e. 
los mecanismos por los que los 
usuarios podemos desprendernos 
de los AEE. ¿Qué dice acerca del 
coste? ¿Cuáles son estos meca-
nismos?
¿En qué apartado se propone un f. 
símbolo identificativo para los 
AEE? ¿Cuál es ese símbolo?



13 a 17 años

Actividad 3 La publicidad y los residuos

La publicidad está claramente diseñada para incentivar el consumo, sea el consumo en sí o la preferencia de una 
marca sobre otra. Dado que promueve el consumo, promueve también la generación de residuos. Una actitud crítica 
ante la publicidad ayudará a nuestros jóvenes a mantener un consumo razonable, ajustado a sus necesidades reales. 

Objetivos
Promover una lectura crítica de 
los  anuncios publicitarios y valorar 
el papel de la publicidad como 
incentivadora del consumo.
Identificar los valores del consumismo 
frente a los valores universales.
Relacionar el consumismo con la 
generación de residuos.

Metodología
1. El profesor realizará una presentación 
en clase sobre el lenguaje de la imagen 
y la publicidad y mostrará algunos 
anuncios representativos.
2. Los alumnos recopilarán en su casa al 
menos cuatro anuncios y los analizarán 
conforme al esquema planteado en la 
ficha de trabajo.
3. En gran grupo, se reflexionará sobre 
el modelo de sociedad que promueve la 
publicidad, sobre sus valores y sobre las 
consecuencias de una sociedad basada 
en el consumo de bienes.

Materiales
Revistas y periódicos
Fotocopias de la ficha de trabajo.

Ficha de trabajo
1. Busca en revistas y periódicos al menos cuatro anuncios publicitarios de aparatos 
eléctricos y electrónicos y recórtalos.
2. Analiza los anuncios en base a la siguiente ficha: 

Marca anunciante Producto anunciado

Descripción del anuncio

Eslogan

Imagen (personajes, colores, 
situaciones, acciones

Logotipo (espacio que ocupa, 
lugar…)

Análisis del anuncio

Público destinatario

Mensaje principal

Mensajes subliminares

Valores que promociona

Reacción del usuario al ver el anuncio 
(emociones, sensaciones)

¿Tienen las imágenes relación clara con 
la cualidad del producto anunciado?

¿Aporta información sobre las 
características del producto, sus 
cualidades, sus mejoras respecto a las 
versiones anteriores?



3.  Reflexiona:
a) ¿En qué grado está presente la 
publicidad en nuestra sociedad? 
¿A través de qué medios te llevan 
anuncios publicitarios? ¿Qué valores 
se promueven en estos anuncios? 
¿Qué modelo de sociedad promueve la 
publicidad? 
b) ¿Qué implicaciones tiene la publicidad 
sobre el medio ambiente? Piensa en la 
publicidad en sí misma y en los valores 
que promueve.



13 a 17 años

Actividad 4 Los gases CFC

Quizá la sustancia peligrosa más conocida relativa a los RAEE sean los gases CFC que generaron una gran inquietud 
en la década de los ochenta. La utilización de estos gases en la industria ha disminuido notablemente, pero todavía 
existen aparatos que los contienen y que deben ser adecuadamente descontaminados. En la presente actividad se va 
a conocer el delicado equilibrio de reacciones del ozono y cómo los CFC pueden alterarlas.

Objetivos
Comprender que la atmósfera es una 
capa dinámica. Conocer el equilibrio 
de reacciones químicas que ocurren 
en la capa de ozono y por qué estas 
reacciones nos protegen de la radiación 
ultravioleta.
Comprobar los mecanismos por los que 
el ser humano puede haber alterado la 
composición atmosférica y puesto así 
en riesgo su propia salud.
Atisbar la relación entre el deterioro 
medioambiental y la gestión 
inadecuada de los residuos, en 
particular de los RAEE.

Metodología
Los alumnos trabajarán la ficha 
individualmente para corregir 
posteriormente las actividades en el 
grupo.

Materiales
Fotocopias de la ficha de trabajo.

Ficha de trabajo

Los gases CFC
Los compuestos cloroflurorcarbonados, conocidos comúnmente por sus siglas CFC, 
son un grupo de gases hidrocarburos en los que los átomos de Hidrógeno han sido 
sustituidos por otros de Cloro y Flúor. Estos gases no existen de forma natural pero 
el ser humano los sintetiza para utilizarlos principalmente en la industria de la 
refrigeración y como propelentes de los aerosoles.

Tienen una elevada capacidad de destruir el ozono, por lo que se les consideraba 
los principales responsables de la destrucción de la capa de este gas que protege la 
Tierra. Sin embargo, recientes estudios parecen sugerir que la disminución del ozono 
estratosférico se debe más a la influencia de la actividad solar, que sufre un ciclo 
variante de intensidad cada once años.

1.  Estos son algunos de los compuestos clorofluorocarbonados que existen. Escribe su 
fórmula correspondiente.

Triclorofluorometano ______________________________________________________________

Diclorodifluorometano ____________________________________________________________

Cromoclorodifluorometano ________________________________________________________ 

1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluorometano _________________________________________________

1,1,1-Tricloro-2,2,2-trifluoroetano ___________________________________________________ 

1,1-dicloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropano ____________________________________________ 

1,3-dicloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropano ____________________________________________ 



2. La química del ozono. En la estratosfera, el ozono se forma y destruye 
continuamente absorbiendo con estos procesos una gran parte de la luz ultravioleta 
que nos llega desde el Sol. Las reacciones de formación y destrucción se conocen 
como reacciones Chapman y se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Reacciones de formación:
O2 + hn (< 240 nm) ------------------->   O + O          
O + O2 ------------------->  O3

Reacciones de destrucción:
O3 + hn (< 320 nm) ------------------->  O + O2       
O + O3 ------------------->  O2 + O2
Estas reacciones están en equilibrio de forma natural aunque hay algunas sustancias 
que pueden provocar la destrucción del ozono según las siguientes fórmulas:
X + O3 ------------------->  XO + O2
XO + O ------------------->  X + O2

Donde X puede ser Cloro, Bromo, NO o CO. En las capas altas de la atmósfera, los 
CFC pueden descomponerse y liberar átomos de cloro y empezar así una reacción de 
descomposición del ozono. 

Fíjate en las reacciones de destrucción del ozono debido a los CFC. Suma esas a) 
dos reacciones para dar una reacción global. ¿Qué ha pasado con el componen-
te X?  ¿Qué ocurrirá con él si persiste en la estratosfera?
Extrae conclusiones sobre la importancia de una gestión adecuada de los re-b) 
siduos de aparatos frigoríficos, en atención de estas reacciones. ¿Qué efectos 
tendría sobre la salud humana la gestión inadecuada de estos residuos? ¿Cuál 
crees que es la principal precaución cuando se tratan los aparatos de refrigera-
ción como residuos?



13 a 17 años

Actividad 5 El Ecoparque de mi municipio

La observación directa y la experimentación son claves en el sistema educativo y cobran una particular importancia 
dentro de la educación ambiental. Por lo que se refiere a los residuos, el Ecoparque municipal es la planta más 
accesible al ciudadano –sin contar con los contenedores a pie de calle- por lo que se propone una visita a esta 
instalación como acercamiento a la problemática de los residuos.

Objetivos
Conocer la instalación municipal 
destinada a la recogida selectiva de los 
residuos.
Reconocer la diversidad  de residuos 
que pueden recogerse de forma 
selectiva y apreciar la importancia de 
la gestión individual para realizar esta 
recogida selectiva.
Familiarizarse con la obtención 
sistemática y rigurosa de información, 
a través del formato cuestionario y 
entrevista.

Metodología
Desde el centro educativo se deberá 1. 
contactar con el concejal  o técnico de 
medio ambiente en el municipio para 
concertar una visita al Ecoparque.
Previamente a la visita, se deberá 2. 
explicar a los alumnos qué tipo de 
instalación se va a visitar y cuáles son 
los propósitos de la visita. Tras ello, 
se tratará de diseñar entre todos  un 
cuestionario para que nos ayude en 
la recogida de información durante 
la visita (se propone un modelo). El 
profesor recogerá todas las cuestiones 
y elaborará una plantilla para el 
cuestionario o bien esto puede quedar 
encargado a uno de los alumnos. 
Durante la visita, los alumnos 3. 
tratarán de recoger la información 
del cuestionario y deberán diseñar 

un plano del lugar. La duración de 
la visita no es superior a una hora, 
porque el ecoparque es una instalación 
de tamaño reducido.
En el aula, se comparará la 4. 
información obtenida y se 
completarán los datos. Se animará a 
los estudiantes a que hagan uso de 
esta instalación.

Materiales
Autorización de los padres, madres o 
tutores legales.
Fotocopias de la ficha de apoyo
Autobús escolar.



Ficha de apoyo

Descripción de la planta
Ubicación de la planta Fecha de apertura

Número de trabajadores Superficie

Horario de apertura al público Municipios a los que ofrece servicio

Descripción de los residuos

Tipo de residuos Cantidad mensual recogida de este residuo

Proceso de recogida
Descripción del funcionamiento de la planta (Protocolo de recepción y entrega de los residuos, limpieza de la instalación, etc.).

Otras cuestiones de interés
¿Cuáles son los principales problemas para gestionar la instalación?

¿Los ciudadanos que hacen uso del servicio tienen dificultades para saber cómo funciona? En caso afirmativo, ¿cómo se soluciona?

¿Entran en la planta algunos residuos que no se puedan clasificar? En caso afirmativo ¿Qué se hace con ellos?


